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 بسم اهلل والحمد هلل
 .وصلى اهلل وسلم وبارك على رسول اهلل، وعلى آله وأصحابه ومن وااله

 أما بعد...
 اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمني.

، واإلجماع، والقياس، وسيأتي السُّنَّةاألدلة الشرعية: الكتاب، و " :-رَِحَمُه اهلل تَ َعاَلى-قال المؤلف 
 .شاء اهلل تعالى"بيان غيرها إن 

بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل رب العاملني، وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأشهد أن 
 ابه وسلم تسليًما كثريًا إىل يوم الدين.حسوله صلى اهلل عليه وعلى آله وأصحممًدا عبد اهلل ور 
 ثم أما بعد...

َُه اهللُ تَ َعاىَل -فإن املصنف  ا تللم عن احأحلام، فبني ن احلاكم واكحملوم فيه، واكحملوم عليه، شر  بعد مل -َرمحم
هي معرفة احأحلام بأدلتها اإلمجالية، وهذا املبحث هو  وذلك أن األصول:ذلك يف بيان أدلة احأحلام، 

 .-َعز ن َوَجل-املتعلق باحأدلة اإلمجالية اليت سيتللم عنها املصنف مبشيئة اهلل 
 ؛ أي أدلة احأحلام الشرعية، وسيتللم عنها على سبيل اإلمجال.األدلة الشرعية" : "يقول املصنف أواًل 

 ، واإلجماع، والقياس"السُّنَّةالكتاب، و قال : "
أي سيأيت ذكرها، وسيأيت ذكر بيان غريها  وسيأتي بيان غيرها إن شاء اهلل تعالى"؛ وقول املصنف : "

َُه اهلُل تَ َعاىَل -كذلك، وإمنا ذكر املصنف  ، واإلجماع، السُّنَّة"الكتاب، و هذه احأربع احأدلة وهي  -َرمحم
إما للون هذه احأربع هي املتفق عليها، وعندما نقول : إهنا املتفق عليها، فإن ذلك على سبيل  والقياس"

 احأربع هي اليت يرجع هلا باقي احأدلة. اجلملة، وقيل : حأن هذه



 

2 

 

وقد جاء عن بعض علماء املذهب كأيب عليٍّ بن أيب موسى أنه جعل احأدلة عند اإلمام أمحد ثالثة : 
ن نةاللتاب، و   ، واإلمجا ، ورد القياس إىل ما سبق.السُّ

 مخبرٌة عن حكم اهلل، واإِلجماع مستِند إليهما، والقياس مستنبط منهما". السُّنَّةاألصل: الكتاب، و "
 .هين باللتاب القرآن، وسيأيت تفصيليعاألصل: الكتاب" قال : "

 فهو مبينة؛ لتبني للناس ما نُزمل إليهم.مخبرٌة عن حكم اهلل"  السُّنَّةو "
عن دليل، إال أنه ال ميلن أن يقع إمجاٌ   وسيأتينا إن شاء اهلل يف حملهواإِلجماع مستِند إليهما" قال : "

َمت فيه احأمة هو نقل احللم، وأما نقل الدليل أو فهمه فقد  وهذا دليل قد نعلمه، وقد ال نعلمه، فالذي ُعصم
 خيفى على بعض الناس، بل قد خيفى يف بعض احأمصار عموًما، للن مع ثبوت احللم.

َمت احأمة يف احللم، وأما الدليل فقد  خيفى على بعض أهل العلم. إذن ُعصم
ن نة؛ أي إىل اللتاب و "واإلجماع مستنٌد إليهما"قال :   ، وتقدم.السُّ
ن نة؛ أي فال قياس إال على أصل، واحأصل هو إما اللتاب أو "والقياس مستنبط منهما"قال :   .السُّ

 منه" "الكتاب: كالم اهلل المنزل لإلعجاز بسورة  
 -َعز ن َوَجل-ويعين باللتاب القرآن، وعَّب ن باللتاب؛ حأن اهلل الكتاب" نعم، بدأ أواًل باللتاب : فقال : "

َعز ن -فتسميته كتابًا موافق ملا يف كتاب اهلل ، [2]البقرة :﴿َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه﴾مساه كتابًا كذلك يف كتابه 
 .-َوَجل

 "كالم اهلل" مث عر نف اللتاب فقال : هو
ن نةوهذا هو اعتقاد أهل  "-َعزَّ َوَجل-"هو كالم اهلل نعم، قال :  -واجلماعة أن القرآن هو كالم اهلل  السُّ

 .-َعز ن َوَجل-للالم له وهو اهلل ن ا؛ ولذا فإن املصنف أظهر مَ -َعز ن َوَجل
 : إن كالم اهلل قدمي، وأن القرآن هو عبارٌة عن  وذلك أن األشاعرة يخالفون في هذا الباب، ويقولون

، وليس هو كالم اهلل حقيقة؛ ولذا جتد بعضهم إذا ذكروا هذا التعريف يقولون فيه : هو -َعز ن َوَجل-كالم اهلل 
كما يف بعض    -َعز ن َوَجل-(؛ أي املنز نل عبارته، وال يقولون : إنه كالم اهلل المنزَّلل، ويعنون ب)اللالم املنز ن 

 وغريها. ]مجع اجلوامع[كتب احأصول ك
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 نستفيد فائدتين: -َعزَّ َوَجل–م اهلل إذن عندما نقول: إنه كال 
 :ن نةمتعلقة باعتقاد أهل  الفائدة األولى واجلماعة اجملمع عليه عند علماء احأمة، حلى اإلمجا   السُّ

ن نةعليه مجٌع كثري، كما حلى ذلك الالللائي يف شرح أصول    : أن القرآن هو كالم اهلل حقيقًة.السُّ
 َصل نى اهللُ َعَلْيهم -، فإن كالم النيب -َعز ن َوَجل-خترج لنا ما ليس كالًما هلل  : أن هذه اجلملة األمر الثاني

 .-َعز ن َوَجل-، وكالم غريه كله ليس قرآنًا، وال يصدق عليه هذا اجلنس؛ أي جنس كالم اهلل -َوَسل نم
 .ل"نزَّ "المُ 

َُه اهللُ تَ َعاىَل -نعم، قول املصنف   " يصح في ضبط هذه الكلمة وجهين: "كالم اهلل المنزَّل : -َرمحم
 يصح التشديد. -
 ويصح التسهيل. -

 ل" املنز ن "فتقول : 
ل الذي ينزل على تتابٍع وتنجيٍم، وأما هو منزٌل مجلًة واحدة، وأما املنز ن  ل"إن المنزَّ " : والفرق بينهما قالوا

َزُل( فهو الذي يلون نزوله مرًة واحدة، وكتاب اهلل  ُن ْ
 يصدق عليه احأمرين مًعا. -َعز ن َوَجل-)امل

جل –غري منز نٍل، كلالمه  -َعز ن َوَجل-هذه أو هذا القيد خيرج لنا ما كان من كالم اهلل  المنزَّل""وقوهلم : 
يف  -َصل نى اهلُل َعَلْيهم َوَسل نم-يتللم مبا شاء كيفما شاء، وكالمه كحممٍد  -َعز ن َوَجل-للمالئلة، واهلل  -وعال

 إنه ال يسمى قرآنًا وال كتابًا.ف، للنه ليس مبنز نل؛ ولذا -َعز ن َوَجل-، فإنه كالم اهلل اإلسراء واملعراج
 ."لإلعجاز بسورة  منه"

الذي هو  القرآن أُنزمل  -َعز ن َوَجل-أي أن كالم اهلل  "لإلعجاز بسورة  منه"؛نعم، قال املصنف : 
العرب وفصحائهم على أن قحاح مجيًعا، وحتدى به أدى به الناس حت -َعز ن َوَجل-لإلعجاز؛ ولذا فإن اهلل 

 يأتوا مبثله، فعجزوا أن يأتوا بذلك.
الباقية هي القرآن؛ حأنه معجوٌز عن أن يأيت أحٌد  -َصل نى اهلُل َعَلْيهم َوَسل نم-ولذلك قيل : إن معجزة النيب 

 مبثله.
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َُه اهلُل تَ َعاىَل -وقول املصنف  معىن السورة هنا هي ليس السورة اليت اصطلح قالوا :  "المعجُز بسورة " : -َرمحم
العلماُء على قصدها كسورة البقرة، وآل عمران وغريها، وإمنا املقصود بالسورة هنا السورة أو بعضها كما قال 

 بعض شراح املختصر.
هو كل ما كان ثالث آياٍت فأكثر، إذن فمرادهم بالسورة هي ثالث آياٍت فأكثر،  والمراد بالبعض:

، فإن اهلل -َعز ن َوَجل-صر نح بذلك مجاعة كالسيوطي وغريه، وإمنا جاؤوا بلفظ السورة؛ حأجل موافقة كالم اهلل 
﴾﴿فَ ْلَيْأُتوا بِ قد حتدى الناس أن يأتوا بسورٍة مثله، وأما اآلية :   -َعز ن َوَجل-  فإن هذا مطلقٌ  [34]الطور :َحِديث 

 حمموٌل على السورة.
إذن السورة يف اآلية حممولٌة عند علماء احأصول على ثالث آيات، قالوا : حأن أقل سورٍة وهي اللوثر 

َناَك اْلَكْوثَ رَ ثالث آياٍت :  ، [1 :3]اللوثر(﴾3) ( ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو األَبْ تَ رُ 2( َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر )1) ﴿ِإنَّا َأْعطَي ْ
 أو مثل تلك السورة من حيث عدد اآلي وهي الثالث. ،إذن بسورٍة ذات ثالث آياتٍ 

 لماذا قالوا السورة؟
خصوها بذلك عرفنا الوجه من حيث املناسبة للقرآن؛ وحأن هناك خالفًا بني أهل العلم : هل حيصل 

وسيأيت يف   ؟الثالث اآلي يلون فيها اإلعجازن مع اتفاقهم على أ ،ز والتحدي بآيٍة أو بآيتني أم الاإلعجا
َُه اهللُ تَ َعاىَل -كالم املصنف   .-َرمحم

 ."المتعبَُّد بتالوته"
 .أو قبل أن ننتقل للمتعبد بتالوتهنعم،  "المتعبَّد بتالوته"نعم، قول املصنف : 

ن نةهذه خيرج  المعجز الكالم الذي كان به اإلعجاز، قالوا: ن نة، فإن السُّ  -َعز ن َوَجل-وحٌي من اهلل  السُّ
ن نة، فليست [3 :4]النجم(﴾4( ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى )3) ﴿َوَما يَ ْنِطُق َعِن اْلَهَوى  معجزًة. السُّ

والجماعة كما قرره الجماعة ومنهم  السُّنَّةالحديث القدسي، واعتقاد أهل  السُّنَّةومما جاء في 
أن احلديث القدسي لفظه  الشيخ تقي الدين في جواب أهل اإليمان، وقبله جماعة من أهل العلم:

، فإنه صادٌق -َعز ن َوَجل-إذا قال : قال اهلل  -َصل نى اهلُل َعَلْيهم َوَسل نم-؛ حأن النيب -َعز ن َوَجل-ومعناه من اهلل 
اَلمعَ -يف نقله، ويف قيله  اَلة َوالس ن  .، ومعناه تابٌع لذلك-جل وعال–، فهو قد حلى لفظ اهلل -َلْيهم الص ن
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وقد ألف ابن القيم رسالة صغرية ، زوللن الفرق بني احلديث القدسي، وبني القرآن أموٌر أمهها اإلعجا
ا موجودة يف الفروق بني احلديث القدسي والقرآن، وذكر أول هذه الفروقات من حيث اإل عجاز، ونقل جدًّ

 .]بالفتح املبني[أغلب هذه الرسالة ابن حجر اهليتمي يف شرحه على احأربعني النووية املسمى 
ن نةليس معىن ذلك أن ننفي اإلعجاز عن  إن القرآن هو المعجز""طيب، عندما نقول :  مطلًقا، فإن  السُّ

ن نةاإلعجاز يف  ومنه احلديث القدسي باٍق على سبيل اجلملة، بيد أن اإلعجاز يف القرآن فهو كامل يف  السُّ
 لفظه، ويف معناه، ويف نظمه، وفيما يدل عليه.

 ."المتعبَّد بتالوته"
حأن القرآن متعبٌد بتالوته، فقارئ القرآن سواًء نوى به العبادة، أو قرأه جملرد  المتعبَّد بتالوته"؛"، نعم

ن نةوهو  -َصل نى اهلُل َعَلْيهم َوَسل نم-ه مأجور، وأما كالم النيب القراءة فإن ، فإنه ال يؤجر عليه إال إذا نوى به السُّ
َصل نى اهللُ -عبادًة كالتفقه مثاًل والتعلم، وأما ذات قراءته، فإنه مأجوٌر على أموٍر تابعة كالصالة على النيب 

القرآن فإن املرء مأجوٌر على قراءته، وعلى استماعه، ولو كان أعجميًّا  ، أو  التعلم واحلفظ، وأما-َعَلْيهم َوَسل نم
 ال يفقه من معانيه شيًئا.

 ."وهو القرآن"
َُه اهلُل تَ َعاىَل -نعم، قول املصنف  يعين يدل على أن اللتاب هو القرآن، وعلى هذا "وهو القرآن"؛  : -َرمحم

 قليل.إمجا  أهل العلم فيما ُحلمي إال أمٍر سيأيت بعد 
 .تي المصحف نقالا متواتراا، دوريًّا"ل بين دفقِ ريفه بما نُ "وتع

هذا تي المصحف نقالا متواتراا" قل بين دفما نُ ؛ أي تعريف اللتاب بأنه ""وتعريفه"نعم، قال املصنف : 
قال به "قيل" ، وهذا القول "قيل"التعريف تعريٌف يلزمه الدور؛ ولذلك ضعف املصنف هذا التعريف بقوله : 

ل عنه إنه هو الذي عر نف هذا التعريف.  املوفق ابن قدامة كما نُقم
–هو امللتوب، وأول من مسى هذا امللتوب مصحًفا هو أبو بلر والصحابة  والمقصود ب"المصحف"

لما أمر بكتابة المصحف،  -َرِضَي اهلل َعْنهُ -أن أبا بكر  )، فقد جاء يف عند الطَّباين -رضوان اهلل عليهم
في تسميته، فاختاروا له اسم المصحف؛ ألنه  -رضوان اهلل عليهم–كتابته، شاور الصحابة وانتهوا من  

قد لغائباا، فلما حضر ُأخِبر بذلك، فقال: أشهد  -َرِضَي اهلل َعْنهُ -مكوٌن من صحف، وكان أبو هريرة 
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أو حنو مما قال  («ةقَ لَّ عَ المُ  فِ حُ الصُّ ون بِ نُ مِ ؤْ اٌم ي ُ وَ ق ْ ي أَ تِ أْ يَ »يقول:  -َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّم-سمعت النبي 
َي اهلل َعْنهُ -أبو هريرة   .-َرضم

إال أن هلا  -عليهم رضوان اهلل–أن هذه التسمية وإن كانت من أيب بلٍر والصحابة  هذا:فالمقصود من 
َي اهلل َعْنهُ -حينما ذكر هذه اجلملة اليت نقلها أبو هريرة  -َصل نى اهللُ َعَلْيهم َوَسل نم-أصاًل عن النيب   .-َرضم

 :وهذا التعريف الذي قاله الموفق ابن قدامة تتبع من جهات 
ه، ووجه كونه كذلك : أننا ال  : أنه يلزم الدور كما ذكر املصنف تبًعا البن مفلح وغري الجهة األولى -

ل بني دفيت املصحف إال بلونه قرآنًا، والقرآن يُعر نف بلونه ما طنست بني دفيت املصحف، يع أن نُعرِّف ما نُقم
كما أن عليه إشلااًل من جهة املنسوخ من القرآن، فإن املنسوخ من القرآن قرآٌن، ومع ذلك ليس موجوًدا بني 

 دفيت املصحف، وهلذا بعض احأمور املتعلقة ببعض اآلي، وسيأيت إن شاء اهلل يف القراءة الشاذة.
 ن، وهو سهو"قال قوم: الكتاب غير القرآ"و 

ل عنهم هذا الشيء مبهمون غري معلومني، وقيل : "وقال قوٌم" نف : نعم، قال املص هؤالء القوم الذين نُقم
إن من أول من نقل هذا القول عنهم هو املوفق ابن قدامة، والنقل عنهم ذكر املصنف أنه سهٌو وال يصح، 

ضيح والتصريح بأن التو  -َعز ن َوَجل-فال يصح أن شخًصا يقول : إن اللتاب هو القرآن، بل إن يف كتاب اهلل 
 اللتاب هو القرآن ال فرق بينهما.

 وقول المصنف: "هو سهٌو" تحتمل احتمالين: 
 حتتمل أهنا سهٌو يف النقل، فال يصح أن ينقل عن أحٍد أنه فر نق بينهما. -
تمل أن يلون مراده بالسهو؛ أي سهٌو من املنقول عنه ذلك القول، فيلون مبعىن اطخطأ، فيلون هو وحيُ  -

النزا  نزاٌ   أن ون، أوئويف، فقال : إن صح النقل، فهم خمطاملخطئ؛ ولذلك يعين أشار هلذين املعنيني الط
 لفظي؛ يعين مث أطال يف هذه املسألة.

رب املعاصرون أل نف كتابًا ضخًما يف الداللة على غم فقط أشري ملسألة أن بعض املعاصرين وما أكثر ما يُ 
م هبا أمورًا كثرية، علًما أن أهل العلم أمجعوا على أال وأتى بغرائب وعجائب خرَ التفريق بني القرآن واللتاب، 

د عن بعضهم، فنقول : إما أن يلون خطًأ، وإما أن  ب وبني القرآن، وأهنما سواء، ومافرق بني اللتا ُوجم
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للالم نقول : إنه غري صحيح يف النقل عنهم، أو أن هؤالء بنوه على أصٍل اعتقاديٍّ عندهم يف مسألة ا
 النفسي، وهذا التوجيه الثالث أيًضا ذكره الطويف ونقله عنهم.

 بين مفردين وهو نسبةٌ الحروف المسموعة والمعنى النفسي،  بين والكالم عند األشعرية مشتركٌ "
 شاء". كيفتعالى متكلماا   يزل اهلل قال إمامنا: لمشتراك،  قائمٌة بالمتكلم وعندنا ال

هذه املسألة اليت أوردها املصنف وإن كانت من مسائل االعتقاد إال أن هلا  "والكالم"نعم، يقول الشيخ : 
أثرًا يف أصول الفقه وغريه، وهذه املسألة ذكر بعض أهل العلم وهو املرداوي أهنا من أعظم مسائل الدين حىت 

 إمنا مسِّي علم اللالم هبذا االسم؛ حأجل املخالفة يف هذه املسألة.
تعلًقا بأصول الفقه؟؛ حأن كثريًا من الذين كتبوا يف أصول الفقه أرادوا أن يستدلوا على   وقلت : إن هلا

كالمهم بعلم اللالم، فجعلوا علم اللالم هو مستمد أصول الفقه، ومل جيعلوا استمداد قواعد أصول الفقه 
 سائل.منها امل نجيعلوه الفرو  الفقهية، ويستنبطو النقل من النصوص، أو عن التابعني، أو 

احأصولية، وبعد ذلك ولذلك هذه املسألة مع ظهور معناها، إال أن هلا أثرًا يف كثرٍي من املسائل العقدية و 
 بني بعض املسلمني. تحدثأو الفنت اليت املسائل 

 الكالم عند األشعرية" هنا مسألتان:"وقول المصنف: 
متفقني عن رأٍي واحٍد يف حقيقة اللالم،  : إن احأشعرية، أو احأشاعرة ليسوا أن بعض أهل العلم قالوا -

 فقد نقل املصنف عنهم هنا قواًل : أهنا من باب االشرتاك اللفظي، وهو أحد أقواهلم.
ل عنهم كذلك أهنم يقولون : إهنا دائرٌة بني احلقيقة واجملاز، بني احلروف، وبني اللالم النفسي، وقيل  ونُقم

 يف املسألة. غري ذلك، وللن املصنف هنا أورد أحد أقواهلم
ا وهو أن أصول احأشاعرة اليت بنو عليها مذهبهم خمالفٌة العتقاد   :وبهذا يظهر لنا مسألة مهمة جدًّ

شاعرة لإلمام أمحد، وال ، وال يصح نسبة شيٍء من مذهب احأ-رضوان اهلل عليهم–السلف الصاحل 
 حأصحابه، وهذا ال شك فيه.

َُه اهلُل تَ َعاىَل -لعلم اللالم حق الفهم ابن عقيل ومن الذين ُعُنوا بعلم اللالم وكان فامهًا  ، وقد بني ن -َرمحم
هذا اطخطأ الذي يقع فيه بعض الناس من املتقدمني، حىت أن أبا احلسن نسب نفسه ملذهب اإلمام أمحد، 
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د خبطه أنه يقول : كتب يف امسه أنه الباقالين احلنبلي،  فلان وكذا بعض أصحابه، بل إن أبا بلر الباقالين ُوجم
 يسمي نفسه احلنبلي ظنًّا منه أن اعتقاده هو اعتقاد السلف الذي اشتهر به اإلمام أمحد.

)دعوى احأشاعرة موافقة اإلمام أمحد باطلة،  يقول ابن عقيل في جزء  له في األصول في الكالم، يقول:
اإلمام أمحد قال : أيب فقال عبد اهلل ابن  ؟ال : لفظي بالقرآن فهو خملوقأين هم عن قول اإلمام أمحد من ق

 ال ينلر هذا إال جهمي، أو ال ينلر هذا إال اجلهمية. بصوٍت مث قال : أمحد َمن تلل نم اهلل
فبني ن ابن عقيل أن دعوى احأشاعرة موافقتهم حأمحد وللسلف يف هذا الباب أهنا دعوى باطلة، كذا نص 

 وصرح، وهذا واضح.
 " بين الحروف المسموعة ة مشتركٌ عر ا"والكالم عند األش قال :
  وكالم غيره يصدق عندهم على أمرين: -َعزَّ َوَجل-هناك الكالم عموماا، كالم اهلل 

احلروف املسموعة، وهذا الذي أمجع العقالء من العرب وغريهم أن اللالم يصدق عليه  األمر األول: -
حبرٍف وصوت،  وحرف، ال كالم إالهذا املعىن وهو احلرف املسمو ؛ ولذلك فإننا نقول : ال كالم إال بصوت 

كثري من أهل العلم منهم أبو اطخطاب، والنووي، والشيخ تقي الدين، بل كثرٌي من أهل حلى اإلمجا  عليه  
، وهذا حأهل زبيد هي يف هذه املسألة وهي مسألة احلرف صوت السجزيالعلم حلوا اإلمجا  عليه، ورسالة 

والتعبري بالصوت أدق  المسموعة""حبرٍف وصوت؛ ولذلك عَّب ن ب جممٌع عليه بني أهل العلم، فال كالم إال
 من املسمو ؛ حأنه قد ال ُيسمع من شخٍص آخر، هذا املعىن احأول.

إن اللالم يصدق على املعىن النفسي، مث ذكر املصنف تعريف املعىن النفسي  المعنى الثاني عندهم قالوا:
أي واللالم النفسي نسبٌة بني مفردين قائمٌة باملتللم، قوهلم : نسبًة  ؛"وهو"بأنه يف احلقيقة مشلل، وقال : 

 بني املفردين، املراد باملفردين؛ أي املعنيني، فيلون نسبًة بني املعنيني بأن يتعلق أحد املعنيني باآلخر.
باملتللم ه النسبة النفسي يلون قائًما به، ومعىن قيام هذ يرون أن اللالممبعىن أهنم  بالمتكلم" قائمةٌ "

، فذكر يف كتاب احأربعني الذي نقضه ]احأربعني[كتابه املقدم عند احأشاعرة وهو كتاب   أوضحها الرازي يف
ماًء،  سقينأهو أن الشخص إذا قال لغريه : باملتللم  معىن قيام هذه النسبة) قال:غري واحد من أهل العلم، 

فإنه قبل أن يتلفظ هبذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي، وتصور حقيقة املاء، فالنسبة الطلبية بني ما 
 قام يف نفسه من تصور حقيقة السقي، وبني تصور حقيقة املاء هذه هي اللالم النفسي بينهما.
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أصعب طبًعا إطالقه،  أصعب الصعب، ليس على يعين متلل نف، وفهمه منوهذا اللالم يف احلقيقة 
يف هذا كالم  ، اللالمهبذا الشيء، وقد اعرتض على كالم يتعبدنايعين ، والشر  مل بتدياملالصعب على 

ا.  طويل جدًّ
َُه - أي عند اإلمام وقبله أئمة السلف كالبخاري عندنا"؛"ومراده ب" وعندناطيب، مث قال الشيخ : " َرمحم

ي اإلمجا  عليه، بل لم بارك، وكثرٌي من أهل العلم كما حُ املوله جزٌء مفرٌد يف ذلك، وعبد اهلل بن  -اهلُل تَ َعاىَل 
ن كتاب من كتب اعتقاد أهل السلف إال وينص على هذه املسألة.  ما مم

َُه اهلُل تَ َعاىَل -ومعىن قول املصنف " شتراكا ال "وعندناقال :  أنه ال يوجد اشرتاك  اشتراك" "ال : أنه -َرمحم
أنه ال يوجد شيٌء يطلق عليه    :حقيقةً  وبني اللالم النفسي؛ حأننا نقول بني املعنيني، بني احلروف املسموعة

كالٌم ويسمى باللالم النفسي، ال يوجد يف كالم العرب، وال يف أشعارهم املقبولة، اللهم إال بيت شعٍر 
لنفسي؛ يعين " فإن ُسلِّم بوجود اللالم اال اشترك"م النفسي فنقول : منحول؛ ولذلك مع إنلارنا وجود اللال

يف  حقيقٌة يف الصوت املسمو ، جمازٌ ، فلنا نقول حينئٍذ : ال اشرتاك بينهما، بل هو اجلدلتسليًما على سبيل 
املسمو ، ذلك، وقواعد الشر  إمنا تدل على أنه الصوت مع أن قواعد اللغة مجيًعا تنفي  غريه إن ُسلِّم ذلك،

َصل نى اهلُل َعَلْيهم -وُيسمع صوته، وبني ن النيب  -َعز ن َوَجل-ع صوته، يتللم اهلل سمَ يُ  -َعز ن َوَجل-فإن اهلل 
 .-جل وعال–كيف يلون مسا  صوت ربنا  -َوَسل نم
 شاء". يزل اهلل تعالى متكلماا كيف قال إمامنا: لم"

َُه اهلُل تَ َعاىَل -يعين به اإلمام أمحد  "قال إمامنا"نعم، قوله :   "لم يزل اهلل تعالى متكلماا كيف شاء" -َرمحم
َُه اهلُل تَ َعاىَل -هذه الللمة منقولة عن أمحد  حامد أبو عبد اهلل الشيخ بصيٍغ متعددة، وقد حلى ابن  -َرمحم

أعظم احأمور اليت تنقض  أنه ال خالف عن اإلمام أمحد يف تقرير هذه املسألة، وهذه املسألة من القاضي
 .-َعز ن َوَجل-خالف أهل اللالم يف كالم اهلل 

َُه اهلُل تَ َعاىَل -نعم، وقول اإلمام أمحد  البد ،  هذه تعارض طريقة بعض أهل  "متكلماا كيف شاء" : -َرمحم
 .كابن كالب مثاًل ومن تبعه
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ب  يقولابن  فإن  ا كالمه صفٌة الزمٌة لذاته، قائمٌة به  ال يتللم مبشيئته، وإمن -َعز ن َوَجل- : إن اهلل كالًّ
صفًة اللالم القول احأشاعرة، فإهنم جيعلون ، فيجعلها صفة الزمة، وهذا هو الزم -جل وعال–كحياته 

 الزمة.
"لم يزل اهلل متكلماا كيف قول من يقول، يعين قول السلف :  ولذلك يقول الشيخ تقي الدين، يقول:

ن نةئر أهل احلديث و وأئمة احلديث كعبد اهلل بن املبارك، وأمحد، وساهذا هو املعروف عن السلف  شاء" ، السُّ
 على هذه املسألة تفريعاٍت طويلة.وفر ن  مث تللم 

 .بنفسه" وقال: القرآن معجزٌ "
خبالف أهل البد  فإهنم ال يرونه معجًزا  "القرآن معجٌز بنفسه"؛ أي اإلمام أمحد "قال"نعم، قوله : 

 .وإمنا مبا يلون فيه من معىن فقط بنفسه،
  : إن القرآن معجٌز بنفسه.وأما اإلمام أحمد فيقول

مه ومعناه وفاقاا للحنفية في لفظه ونظ من أصحابنا: كالم أحمَد يقتضي أنه معجزٌ  قال جماعةٌ "و 
 وغيرهم".

كالم أمحد   قالوا:هؤالء مجاعة مبهمني، ويدل على أنه قول كثرٌي منهم، قال جماعة من أصحابنا" " نعم،
م ذكره يف فسه، يقتضي أنه معجٌز يف لفظه و املتقدم أن القرآن معجٌز بن نظمه ومعناه، هذا تفصيل ملا تقد ن

 تعريف اللتاب، وأنه املعجز.
م فال " في لفظه يقتضي أنه معجزٌ وقوله : " يدل على أن اإلعجاز فيما كان بلفظ القرآن، وأما إذا تُرجم

 إعجاز يف لفظه.
أن  من ذلك:متعلقة بنظم القرآن،  رٍ يبه؛ ولذلك ُعينم العلماء يف أمو ترتيبه وترك أي يف"؛ ونظمه : "وقوله

، ومنهم من ُعينم أيًضا برتتيب السور، وعالقة كل سورة مبا يف تفسريه يكالبقاعبعضهم ُعيُن برتتيب اآلي،  
 ظم يف هذا املعىن.قبلها، وغري ذلك مما يتعلق بالن ن 

 أي ما دل عليه من املعاين."؛ ومعناه"قال : 
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ن عجز عن قراءة ينبين على هذه املسألة أن القرآن معجز، أننا نقول : إن مَ " وفاقاا للحنفية وغيرهم"قال : 
 الفاحتة يف الصالة، فإنه ال يقوم ترمجتها ملاهنا؛ حأن ترمجة الفاحتة ليس مبعجزة، فال تقوم مقامها.

رر عند فقهائنا أنه ال جيوز كتابة القرآن بغري العربية؛ حأن اإلعجاز  : أن املتقومما ينبني على ذلك أيضاا
ت معاين  م القرآن لغري العربية، فإن تُرمَجت معاين القرآن، ال القرآن نفسه، فإن تُرمجم إمنا يلون بلفظه، فإن تُرجم

بم كذلك أن يقرأها، نُ جُ القرآن إىل غري العربية، فإنه جيوز مسُّ ذلك الرق امللتوب فيه تلك الرتمجة، وجيوز لل
 وأن يسمها، واحلائض؛ حأنه ليس بقرآن.

 ."وخالف القاضي في المعنى"
فالقاضي أبو يعلى يرى في المعنى" يعين به القاضي أبا يعلى، ""وخالف القاضي" نعم، قول املصنف : 

َُه اهلُل تَ َعاىَل -أن اإلعجاز إمنا هو يف اللفظ والنظم فقط دون املعىن، وانبىن على ذلك أن أبا يعلى  كان   -َرمحم
 إذا كانت دالًة على املعىن. ةٍ يرى أنه يصح، أنه قد يلون اإلعجاز يف بعض آي

 .معرب مبثله؛ أي يف  اللفظ والنظحتدى ال -َعز ن َوَجل-حأن اهلل   :ووجه قول القاضي قال
بأنه ال ُيسلم هذا الشيء، بل إن التحدي يف  :]الفروع[وُأجيب عن ذلك كما قال ابن مفلح في كتابه 

القرآن مبثله يف نظمه ولفظه ومعناه كذلك، مث ذكر كالًما طوياًل يف االستدالل على صحة أن اإلعجاز يف 
 اللفظ.

 وف المقطعة باق  خالفاا للمعتزلة".قال ابن حامد: األظهر من جواب أحمد: أن اإلعجاز في الحر "
ما دامت آيًة " األظهر من جواب أحمد: أن اإلعجاز في الحروف المقطعةقال ابن حامد: نعم، "

 حيث يرون أنه ال إعجاز فيها." خالفاا للمعتزلةحأهنا مستقلٌة باملعىن، ""؛ باق  "
وغري ذلك من  ﴿كهيعص﴾، ﴿حم﴾و، ﴿الم﴾هي اليت تلون يف أول السور ك عة""الحروف المقط

 احلروف املقطعة.
 الحروف المقطعة عندنا أمران:  -
 اإلعجاز هبا. -
 ومعناها. -
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 .بدأ مبعناها مث نأيت لإلعجاز هبان
فقد نص كثرٌي من علمائنا على أن احلروف املقطعة يف أوائل السور أهنا من اجململ واملشتبه،  أما معناها:

وأهنا ليس من اكحملم، فهي من املشتبه وليست من اكحملم، وهذا مشى عليه كثري من أهل العلم املتقدمني، 
 .أن احلروف املقطعة من املشتبه  :]شرح املنتهى[حىت املتأخرين، حىت موجود يف 

أهنا من املشتبه ليس معناه أنه ليس هلا معىن، بل هلا معىًن، للن ال يعلمه إال أهل العلم،  ومعنى قوله:
 هو أهنا أمساء السور؛ ولذلك قد تسمى بعض السور بأول حروفها املقطعة.فقيل : إن معىن احلروف املقطعة 

َعز ن -هبا إلعجاٍز، وهو أن اهلل   : إن احلروف ليست موضوعًة للداللة على معىن بذاهتا، وإمنا جيءوقيل
تللم هبذه احلروف للتحدي؛ مبعىن أن القرآن ملوٌن من هذه احلروف، فمعجٌز عليلم أن تأتوا مبثل  -َوَجل

 هذا القرآن، مع أن هذه احلروف تنطقوهنا وتعرفوهنا.
 هو باٍق كذلكروف املقطعة باٍق، أمحد أن اإلعجاز يف احل جوابمعىن قول ابن حامد احأظهر من وهذا 

 ا فيها من التحدي، وأما املعىن فهو يعين أمٌر يعين خيتلف عن اإلعجاز وإن كان بينهما عالقة.مبفهي معجزٌة 
 إعجاٌز، ذكره القاضي وغيره" وفي بعض آية  "

 : -َعز ن َوَجل-أن بعض اآلية يلون فيها إعجاز، واستدلوا بقول اهلل  نعم، هذا قول بعض أهل العلم:
 واحلديث يصدق على بعض اآلية. قالوا:، [34]الطور :﴿فَ ْلَيْأُتوا ِبَحِديث  ِمْثِلِه﴾

﴾ : -َعز ن َوَجل-وتقدم معنا أن قول اهلل  أهنا من باب اإلطالق املطلق ويراد به  [34]الطور :﴿فَ ْلَيْأُتوا ِبَحِديث 
املرداوي أن قول القاضي أيب املقيد وهي السورة وهو اجململ أو البعض؛ ولذلك نقل بعض املتأخرين وهو 

ا ال " أن املراد من قوله : في بعض آية اإلعجاز"يعلى أن  ما فيها من إعجاٍز بياينٍّ إذا كان بعض اآلية تامًّ
لون بعض يتلون بعض اآلية تامة، ال بد أن  مطلًقا؛ يعين ليس كل بعض آيٍة فيها إعجاز، بل ال بد أن

 تامة، مثل آية املداينة، فبعضها قد يلون به اإلعجاز. اآلية مجلةً 
وإال فال يقول يف الظاهر أنه أراد ما فيه إعجاٌز؛ أي من بعض اآلي،  ولذلك يقول المرداوي، يقول:

 أن فيها إعجاز..[ 21]املدثر :﴿ثُمَّ َنظََر﴾ : مثل قوله تعاىل
 .في ]التمهيد[: ال، وقاله الحنفية"و "
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إعجاز يف بعض آيٍة، وإمنا ال ؛ أي ال ال"أي يف التمهيد حأيب اطخطاب ""؛ ]التمهيد[وفي "نعم، قوله : 
املرداوي، فقال : إن اآلي الطوال يلون  ،ن يلون آيًة كاملة، وهذا اللالم نظ نره، مبعىن أنه قال : فيه نظرًاأبد 

 يف بعضها إعجاز.
 .أو آيتين" وفي واضح ابن عقيل: ال يحصل التحدي بآية  "

ومراعاًة طخالف  ابن عقيل يقول : إن التحدي ال حيصل باآلية واآليتني، بل ال بد أن يلون ثالثًا،نعم، 
 ابن عقيل ذكر من ذكر أن السورة ال بد أن تلون ثالث آياٍت؛ للي يلون التحدي واإلعجاز فيها.

"ال ، وعبارته، قال : ]الواضح[فص نل ذلك يف كتابه ال يحصل التحدي بآية  أو آيتين" "قول ابن عقيل : 
وال باآلية، وال باآليتني؛ وهلذا جعل حلم القليل منه غري حمرتٍم، أو ، [1]املسد :﴿تَ بَّْت﴾مبثل  "يحصل التحدي

ُجعمل حلم القليل منه غري حمرتٍم احرتام اللثري الطويل، فسو نغ الشر  للجنب واحلائض تالوته؛ أي بعض 
 اآلية، كل ذلك؛ حأنه ال إعجاز فيه.

وهذا اللالم الذي قاله، قلت للم : أن املرداوي أيًضا نظ نره، وقال : أن فيه نظر، وليس على إطالقه، بل 
قد يقال : إن اآلية إذا كانت يعين ليست تامة املعىن فال إعجاز فيها، أما إذا كانت تامة املعىن فإن فيها 

ا.  اإلعجاز تامًّ
 بالتواتر في تفاصيل مثِله". العادةقضاء لسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن؛ م"

نعم، قبل أن أنتقل هلذه املسألة، املسألة السابقة : هل يقال : إن يف بعض اآلية إعجاٌز، أو اآلية الواحدة 
 غري تامة املعىن هل فيها إعجاٌز أم ال؟ هل ينبين عليها خالٌف أم ال؟ 

  يُمنع من قراءة آية  ذكر في الفروع أنه ينبني على هذا الخالف مسألة وهي: هل الجنب
 واحدة، أو بعض آية  إذا كان معناها تامًّا أو ليس بتامًّا؟

  ،ثم ذكر المصنف مسألة، وهذه المسألة بدأ يتكلم عن المسائل المتعلقة بالتواتر في القرآن
 وهل التواتر شرٌط في كونه قرآٌن أما ال؟ 

يعين أن  ؛"ما لم يتواتر ليس بقرآن"ملصنف معىن قول امسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن" "فقال أواًل : 
من شرط كون القرآن قرآنًا أن يلون متواترًا، وهذا اللالم الذي أورده املصنف مل حيلي فيه خالفًا، أن من 

 شرط القرآن أن يلون متواترًا.
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لتواتر لقضاء العادة باواحلقيقة أن فيه خالف سأذكره بعدما أذكر تعليل املصنف، مث علل كالمه فقال : "
هذا التعليل الذي أورده املصنف على غري جري عادته، فإن عادته، وما ذكره يف أول في تفاصيل مثِله" 

 عنه شيء يف حال كتابته. يندل احأصولية، وللن رمبا اإلنسان اللتاب أنه ال يذكر تعلياًل للمسائ
ل مثل القرآن، ومعىن هذا معىن ذلك أي يف تفاصيلقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثِله" "قوله : 

ملا يتضمن التحدي، الشيء، أو معىن هذا التعليل الذي أورده املصنف أن العادة جرت بوجود التواتر 
ويتضمن اإلعجاز، والتحدي واإلعجاز يلون بتفاصيل القرآن، فلما كان كذلك، فإن العادة جاريٌة ومقتضيٌة  

 ُجعمل للتحدي واإلعجاز، هذا معىن كالم الشيخ.كذلك بلزوم التواتر يف تفاصيل؛ أي يف أجزاء ما 
رد املصنف هنا قلت للم هذا أو  "ما لم يتواتر ليس بقرآن"هي قوله : و طيب، نرجع حأصل املسألة 

 وجزم به جزًما كاماًل، وقد تبع يف ذلك ابن مفلح، وكثري من املتأخرين من احلنابلة وغريهم على ذلك. ،القول
واحلقيقة أن كون التواتر شرطًا يف القرآن فيه خالف وليس متفٌق عليه، وسيأتينا إن شاء اهلل يف الشاذ 

، فقد ]النشر[إشارًة هلذا اطخالف، للن يهمين هنا أن أنقل لك كالًما البن اجلزري املقرئ املشهور يف كتابه 
 ، وهو اشرتاط التواتر يف القرآن.ناقش هذه املسألة وذكر أنه كان يراها، مث تبني ن له عدم صحتها

 : شرط بعض املتأخرين التواتر، ومل يلتفي فيه بصحة السند، وزعم أن []النشريقول ابن الجزري في 
اآلحاد ال يثبت به القرآن، وهذا ما ال خيفى ما فيه، فإن التواتر  يءبت إال بالتواتر، وأن ما جاء جمالقرآن ال يث

 لركنني احأخريين؛ يعين هبا صحة النقل والرسم، وسيأتينا إن شاء اهلل.إذا ثبت، فإنه ال حيتاج إىل ا
ع بلونه قرآنًا،  -َصل نى اهلُل َعَلْيهم َوَسل نم-إذ ما ثبت من أحرف اطخالف متواترًا عن النيب  وجب قبوله، وُقطم

 سواًء وافق الرسم أم  ال.
فدلنا  (وعدم موافقة أئمة السلف واطخلفه وقد كنت قبل أجنح إىل هذا القول، مث ظهر فساد) ثم قال:

ذلك على أن ابن اجلزري وهو من أئمة اإلقراء قال هذا اللالم، بل سبقه إىل ذلك أبو شامة يف كتابه 
 .[املرشد الوجيز]

عليها املتأخرون، وأنلرها بعض اكحمققني، وسيأيت إن شاء اهلل تفصيل هذه املسألة تتابع  إذن هذه الللمة
 الم املصنف عن الشاذ.بعض قليل عن ك

 منعت من التكفير في الجانبين". ﴿ِبْسِم اللَِّه اْلرَّحَمِن اْلرََّحيِم﴾وقوة الشبهة في "
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منعت من التكفير في  ﴿ِبْسِم اللَِّه اْلرَّحَمِن اْلرََّحيِم﴾في أي شبه اطخالف "وقوة الشبهة" نعم، قوله : "
من الفاحتة، فإهنم قد رووا فيها  آيةً [ 1]الفاحتة :اْلرَّحَمِن اْلرََّحيِم﴾ ﴿ِبْسِم اللَّهِ أما الذين قالوا أن : الجانبين" 

ِمَن ة يَ يم، آَ حِ ن الرَّ مَ حْ هلل الرَّ ام سْ بِ »قال :  -َصل نى اهلُل َعَلْيهم َوَسل نم-حديثًا عند الدار قطين أن النيب 
 «.ةحَ اتِ الفَ 

َصل نى اهللُ -مسلم أن النيب فإهنم رووا حديثًا آخر يف صحيح  إهنا ليس آية من الفاحتة، : وأما الذين قالوا
د: بْ العَ  الَ ا قَ ذَ إِ ين، فَ فَ صْ ي نِ دِ بْ عَ  نَ يْ ب َ ي وَ نِ يْ ة ب َ اَل ت الصَّ سمَ : قَ -َعزَّ َوَجل-اهلل  الَ قَ »قال :  -َعَلْيهم َوَسل نم

فهذا يدلنا على أن « يدِ بْ عَ ي نِ دَ مَ : حَ -َعزَّ َوَجل-اهلل  الَ ، قَ [2:الفاتحة]﴾اْلَعاَلِمينَ  َربِّ  لِلَّهِ  اْلَحْمدُ ﴿
 البسملة ليست آيًة من الفاحتة.

ى قولني يف هذه املسألة، وللل واحد منهما دليل : نعم، حديث الدار قطين حلم احأئمة، بل  لفالعلماء ع
 كبعض الشافعية.عدم صحته للنها شهبة عند من قال بذلك  أئمة املتقدمني على نلارته، و كثري من 

الفاحتة، ونفي  جعلها آيًة من ؛ أي يف"﴿ِبْسِم اللَِّه اْلرَّحَمِن اْلرََّحيِم﴾"وقوة الشبهة في وهذا معىن قوله : 
من أثبت أهنا آيًة من الفاحتة، ويف جانب من نفى أهنا  بيف اجلانبني؛ أي يف جان ريفالتلذلك منعت من 

 آيًة من الفاحتة.
أيت مبسألة أخرى : هل هي آيٌة من القرآن؟ سيفنحن نتللم اآلن عن مسألة : هل البسملة آيٌة من الفاحتة؟ 

 هذه أخرى ختتلف، فانتبه للفرق بينهما.
 يف هذه املسألة. التلفريعدم هي اليت جعلت  ةمعىن قال يعين : الشبه طيب، إذن هذا

 ."وهي بعض آية في النمل إجماعاا"
 : -َعز ن َوَجل-أي يف سورة النمل، وهي قول اهلل "؛ في النملبعض آية   أي البسملة " ؛وهي""نعم، قال : 

 [.30]النمل :﴿ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيِم﴾
هذا اإلمجا   شك فيه، وال خالف فيه، وممن حلىهذا اإلمجا  إمجاٌ  مقطو  به ال  إجماعاا"قال : "

 اطخرقي، وابن عبد الَّب، وكثري من أهل العلم حلوا هذا اإلمجا .يف شرح  زركشيال
 .من القرآن عند األكثر" وآيةٌ "
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 نعم، انتبه معي لهذه المسألة، عندما نقول: إنها آية من القرآن ما معنى ذلك؟ 
من غري سورة  القرآن، للنها ليست آيةً َبت يف آيٌة حيث ُكتم  ﴿ِبْسِم اللَِّه اْلرَّحَمِن اْلرََّحيِم﴾مبعىن أهنا؛ أي 

النمل، والفاحتة هو الذي فيه خالف، وأما غري النمل، فإهنا ليست آيًة منه، من السور، وإمنا هي آيٌة من 
 القرآن.

 ن ماذا تكون؟ذإ
ها وبني للفصل بني السور مجيًعا وقبل الفاحتة، إال براءة فإنه مل يفصل بين -َعز ن َوَجل-تلون أيًة أنزهلا اهلل 

احأنفال بالبسملة، وهذا القول بأهنا آيٌة من القرآن، هو أصح الروايات عن اإلمام أمحد وهو املعتمد عند 
 كما تقدم.من النمل   الفاحتة، وال من باقي السور إالأصحابه مجيًعا، فهي ليست آيًة من 

أشار للن ها خالف، حأصح، هذه املسألة فيا   على كوهنا آيًة، طبًعا نقول : هووقد حلى اإلمجا 
لن حلاه إمجاًعا القاضي أبو يعلى، فقال : إنه إمجا  أهل العلم، وفيه نظر إمجا ؛ حأن املصنف للخالف، ل

 فيه خالف، وممن جزم هبذا القول أيًضا الشيخ تقي الدين.
 آيًة من القرآن.كوهنا   إذن عرفنا اآلن معىن

السبعة، وأكثر أصحاب اإلمام أمحد  ء أكثر القرا؛ أي "األكثر"املراد ب "عند األكثر"قول املصنف : 
ا، وذكرت : أهنجآياٌت من القرآن، واحأدلة كثرية كذلك، فإن أكثر أصحاب اإلمام أمحد كذلك على أهنا   ادًّ

ضعها على و  عواسور، وأن الصحابة قد أمجال أوائل مل؛ يعين الدليل على أهنا آيٌة من القرآن أهنا قد كتَُبت يف
يشددون يف كراهة  -رضوان اهلل عليهم–ا دل على أنه من القرآن، وقد كان الصحابة يف املصحف، مم

ة من العالمات على القرآن، فلانوا يرون ما مساه ابن مسعود وغريه ، وحىت يعين وضع أي عالمٍ التعشري
 مبعىن أال يلتب يف القرآن غريه. ؛كانوا يرون جتريد القرآن  قرآن،الد بتجري

 معرفنا طريقة السلف وهفالقرآن يف هذا الباب،  جريداللثري من اآلثار املتعلقة بتود و ادوقد مجع ابن أيب 
 ا ملا حذفوها يف سورة براءةأيضً منه، طيب  باهتم للبسملة تدل على أهنا آيةإثفرضوان اهلل عليهم –الصحابة 

 هناك معىن وهو النقل.غريها دل ن على أن يف وأثبتوها 
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، وهذ اطخالف أيًضا يف مذهب اخالفً فيها املسألة يدلنا على أن  األكثر""عند طيب، قول املصنف : 
اإلمام أمحد، فإن الرواية الثانية يف مذهب اإلمام أمحد أهنا ليست من القرآن، وهو قول أيب عمرو بن العالء، 

 لنقل.يف ا تواترالومحزة من املقرئني، وقال به بعض احلنفية؛ حأهنا مل تتواتر، فبنوها على املتقدم عدم 
حأمحد  بصحااحأ : نسب بعض ونسبة هذا القول لإلمام أحمد فيه نظر، فقد قال الشيخ تقي الدين

أنه مذهبه، أو مدعًيا أنه مذهبه، فالشيخ تقي الدين ال يصحح نسبة هذا القول لإلمام أمحد، وكذلك ابن 
َُه اهلُل تَ َعاىَل -رجب  إلمام أمحد نظر، نقلها عنه صاحب فإنه قد قال يف ثبوت هذه الرواية عن ا -َرمحم

ت هو بعض اللتاب، وما يبدو فاو ، وليس موجود يف اجلزء املطبو  ]تفسري الفاحتة[اإلنصاف، من كتاب 
كما هي عادته، فأتى بتدقيق تدل على سعة علمة  أيت بأموٌر الفاحتة[  تفسري]أكثر بلثري، وابن رجب يف 

 فيه علٌم كثري، واملوجود فيه علٌم كذلك.للان املسائل، ولو كان هذا اللتاب كاماًل 
﴿ِبْسِم اللَِّه اْلرَّحَمِن ب )أن بعض اإلخوان قد ينظر في المصحف، فيجد أنه ُيكتَ  بقي عندي مسألة:

نهاية الفاتحة سبعة، فيقول:   إثنين، إلى[ 2]الفاتحة:﴿اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن﴾واحد،  [1]الفاتحة:اْلرََّحيِم﴾
 تقول: إنها ليست آية من الفاتحة وقد ُعدَّت من الفاتحة؟ كيف

هي الوقف ي فتهادي وليس توقيفيًّا، التوقيأقول : أواًل : تعلم أن ترقيم اآلي، وعد اآلي إمنا هو اج
َصل نى اهللُ -اآلي فهو اجتاهديٌّ وليس توقيفي؛ ولذلك مل يلن يف صحابة رسول اهلل  عدُّ  واالتصال، وأما

عد اآلي، وإمنا كان العد  -َصل نى اهلُل َعَلْيهم َوَسل نم-صحابة الرسول، يف املصحف الذي كتبه -َسل نمَعَلْيهم وَ 
ا   بعدهم، وهناك طرقٌ   اآلي. عند علماء اإلقراء واحأداء يف عدكثرية جدًّ

يف عد البيان ]عمرو لداين، وله جملد مطبوٌ  قدميًا يف اللويت امسه الباب أبو ومن أول من كتب يف هذا 
 عد اآلي.يف القراءة وذكر اختالف علماء  [آي القرآن

 وأغلب املقرئني كاملدنيني واملليني كلهم على أن أول آيات الفاحتة هي احلمد هلل رب العاملني.
لفاحتة، فيعدها منه، وإما آيًة من ا ﴿ِبْسِم اللَِّه اْلرَّحَمِن اْلرََّحيِم﴾أن  وأما الكوفيون كعاصم فإنه يرى:

ى أن الفاحتة سبع ، مع اإلمجا  عل[2]الفاتحة:﴿اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن﴾عد املدنيني واملليني، فأول آية 
 ؛ حأن هي السبع املثاين أمجع العلماء أهنا سبع آياٍت.آيات
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واضح  الفاحتة.نقول : هي آيٌة قبل الفاحتة، للن ليست من  طيب، هل عندما نقول : إهنا آيٌة من القرآن؟
 الفرق، هي آيٌة حيث كتبت، فهي آيٌة قبل الفاحتة، للنها ليست من الفاحتة.

 ما هي ثمرة ذلك؟
املذهب، وهو   : إن من قرأ الفاحتة يف الصالة فال يلزمه أن يأيت بالبسملة، وهذا قولثمرة ذلك أننا نقول

الفاحتة، فال يلزم قراءهتا، وإمنا يندب  قول أكثر أهل العلم الذين يرون ذلك يقولون : أهنا ليست آيًة من
 اإلتيان هبا.

وا  يف الفاحتة بطلت صالته،تشديدًة  : أنلم تعلمون أهنم يقولون : ومن ترك مما ينبني على ذلك مث عدُّ
اة  كم؟  الشد ن

 الطالب : إحدى عشرة.
م يقولون : إن عدد إحدى عشرة تشديدة، وأما الشافعية؛ حأهنم يرون وجوب قراءة البسملة يف الفاحتة، فإهن

كام؟ مخسة عشرة شدة، فيزيدون ثالثة، نعم، ال، يزيدون أربعة عشرة تشديدة، فتصبح عندهم أربعة  الشداة
عشرة؛ ولذلك إذا قرأت يف كتب الشافعية واحلنابلة هؤالء يعدون أربعة عشر، وهؤالء يقولون : إحدى عشرة، 

 من الفاحتة.الفرق بيهم هي عد البسملة أهي من الفاحتة أم ليست 
 .ألداء"مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل ا"

َُه اهلُل تَ َعاىَل -نعم، يقول املصنف  فة عن طريق القراءات السبع معرو القراءات السبع متواترة" " : -َرمحم
 .علماء القراءات السبع

َُه اهلُل تَ َعاىَل -لك نقل ابن مفلح ذهذه أيًضا مشللة؛ ول : "متواترة"وقوله أن بعض علماء املذهب  -َرمحم
َُه اهللُ تَ َعاىَل -عَّب ن بداًل من متواترة مبستفيضة، وهذا اللالم أي نده كبار علماء اإلقراء، فإن اإلمام أبا شامة   -َرمحم

إن فيها أحرفًا غري  لبقد أطال يف تقرير أن القراءات السبع ليست كلها متواترة،  صاحب ]املرشد الوجيز[
 .ليل أن فيها أحرفًا ليست متواترةاحأداء الذي سيأيت تفصيله إن شاء اهلل بعد ق

 : أن بعض القراءات السبع اليت جاءت من طريق القراء السبع لخصهموقرر ذلك بكالم  طويل جدًّا 
مسيت ضعيفًة، وهذا الضعف يدل على أهنا ليست متواترًة، وإال فال يصح أن يوصف املتواتر ض عليها، وُ عرتُ اُ 
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اجملمع عليه والشاذ،  إىلإىل كل قارئ من السبعة منقسمٌة إن القراءات املنسوبة  ولذلك يقول:بلونه ضعيًفا؛ 
 .فسمى بعضه شاذًّا

ن نةوقد شا  على وقال:  املتأخرين وغريهم أن القراءات السبع كلها متواترة؛ أي كل من املقرئني مجاعة  السُّ
 روي عن هؤالء احأئمة السبعة، فإنه يلون متواترًا.فرٍض مما 
 : وحنن نقول هبذا، وللن فيما ، ثم قالوينبين على ذلك القطع بأهنا منزلٌة من عند اهلل واجب قال:

 ،واستفاضنلري، مع أنه قد شا  واشتهر ن غري اجتمعت عليه النقلة عنهم يف الطرق، واتفقت عليه الفرق م
 .فاضواستا من السبعة أن يلون قد شا  فال بد يزيد على أهن

ا يف احأحرف كالًما مثاًل  مث ذكر  القراءات السبع، وأنتم  ة، أوعلى القراء السبع تاليت أنلر طوياًل جدًّ
هم بلوهنم هؤالء هم السبعة ابن جماهد يف كتابه  تعلمون أن هذه القراءات السبع قيل : إن أول من خص ن

ؤالء سبعة يعين متأخر، وسنتللم ما الفرق بني احلروف ه هل، مث تبعه العلماء بعد ذلك، وإال ختصيص]السبعة[
 الدين الذي سينقله املصنف بعد ذلك.السبعة والقراءات السبع يف كالم الشيخ تقي 

 .فيما ليس من قبيل األداء""طيب، مث قال الشيخ بعد ذلك : 
استثىن ، فقد وقد تُتمب نع ما قبله من باب القيد ملا أطلقه قبل ذلكهذا  "إال فيما ليس من قبيل األداء"

اجلملة كلها هذه بذلك، طبًعا  ويعينما كان من قبيل احأداء،  وهشيًئا من كون القراءات السبع كلها متواترة، 
 .حلاجب هو أول من قال هذه الللمةفيها املصنف ابن احلاجب، وابن ا عَ بم تَ 

قبله بعض أهل العلم، طبًعا ممن قال : إن أول من قال هذه اجلملة  اأول من قاهلا، للن قاهله هو قيل : إن
قاله؛ أي  ذلك ابن احلاجبقال  احأداء أول من إهنا السبع، إن القراءات السبع متواترٌة إال ما كان من قبيل

الناس، وقلت وتبعه من قال هذه الللمة ابن احلاجب قال إنه احأول ابن اجلزري يف النقل، فقد ذكر أن أول 
 بعدها.ر يف كتب احأصوليني ابن احلاجب أث ن  : أن م كثريًالل

 األداء باختصار، نقول: إنه ينقسم إلى قسمين:، يبط 
  همز، أو يف صفة اإلمالةمثل أن يلون زيادًة يف املد، أو أن يلون ختفيًفا لل  :الصفةأداٌء في. 
 فإنه متواتر  :أصل األداء وهو المد وأما في. 

 إذن النوعان : أصل املد أصل صفة احأداء، وصفة احأداء نفسها فهي اليت فيها اللالم، هذا واحد.
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ذلك، وقاله ابن احلاجب قبله : أن ما كان من صفة  : أن هذا اللالم عندما قال املصنف األمر الثاني
، فال يصح أن تقول : كل صفات ةمن جهة أن بعض صفة احأداء متواتر فيه   َ وزم احأداء أنه ليس مبتواتر، نُ 

 احأداء غري متواترة، بل إن بعض صفة احأداء متواترة، وهذا هو الصحيح.
 ال؟ كالم جار  على أصول أحمد أم الاألمر األخير: هل هذا 

ل عنه ما يدل على ذلك حىت قال املرداو أمحد، فإن اإلمام أمحد نُ نقول : نعم، هو جاٍر على أصول  ي : قم
 .إنه هو ظاهر كالم اإلمام أمحد

 .قرئني كحمزةأن اإلمام أمحد كره قراءة بعض امل : وجه ذلك
بقراءة محزة،  : سألت أمحد عن الرجل يصلي خلف من يقرأ أنه قالابن هانئ فقد جاء في مسائل 

مام ؛ أي اإلمام يقبل منك، فاهنه، وقد كثرت الروايات عن اإلفقال : ال تعجبنا قراءة محزة، فإن كان رجاًل 
 .قراءة محزة الزيات، محزة الزياتالقراءة يف الصالة بأمحد يف كراهة القراءة، أو 

 ويلره املتواتر، طيب. فليس مبتواتر، إذ كيف ينلرُ ملروًها  أن ما كان  :وعندنا قاعدة 
 لماذا أحمد كره قراءة حمزة؟ 

 .ا فيه من صيغ احأداء فقطصرح أمحد يف رواية الفضل بن زياد أنه كرهه مل
قال : اإلدغام واللسر  ؟-يعين محزة–ته من قراء : ماذا أترك قلت حأيب عبد اهللفقال الفضل بن زياد: 

اجتهاٌد من يعين فأمحد إمنا كرهه حأجل ذلك، فرأى أنه من باب أنه  (عرف يف لغٍة من لغات العربليس يُ 
فيه طواًل يف املد، يزيد يف ن حأ ؛ذا قالعرف يف لغة العرب، كمحزة، كأنه رأى أنه اجتهاًدا من محزة؛ حأنه ال يُ 

 كذا.غام و دد، وقد يشبع اللسر أحيانًا، واإلامل
ديد، فأنلر منه ذا اإلدغام واإلضجا  الشه ولذلك قال أحمد لما ذكر عن قراءة حمزة قال:

 اإلضجا  واإلدغام.
 .حمدثة، فأمحد كأنه يرى أهنا ليست متواترة  : هي قراءةٌ طيب، طبعاا أيضاا جاء عنه أنه قال

 ل أن ن نُقم  ؟صحيح هل يؤيدون كالم أمحد أم ال قبل أن أنتقل عن كالم علماء اإلقراء يف ذلك هل هو 
، وللن املعتمد عند املتأخرين  [الطبقات]يعلى يف  أيب ابن محزة، نقلهاعن كراهة قراءة أمحد تراجع عن ذلك، 
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 : إن الناس وافقال ، وعللوه مبعىًن آخر غري هذا املعىنفإنه جائز ، وأما خارج الصالةالصالةالقراءة هبا يف  كراهة
 لقراءة.قد ينلرون هذه ا

شامة أبو  ك يقولذللو  ؛إن صفة احأداء ليست متواترة : د اإلمام أحمد وقالطيب، أبو شامة أيضاا أيَّ 
عي وغاية  [ :املرشد الوجيز]يف  ونقل احلركة لورش وصلة ميم أيب عمٍر،  تواتر املشهور كإدغامما يبديه مد ن

ت له القراءة بعد أن جيهد نفسه يف بَ سم اجلمع، وهاء اللناية البن كثري أنه متواتٌر عن ذلك اإلمام الذي نُ 
، إال أنه بقي عليه التواتر من ذلك اإلمام إىل ت له القراءةبَ سم نُ أي إىل اإلمام الذي والوسط؛ طرفني ء الستواا

 ن مث ن مل تنقل إال، فإهنا مم العَّبات ُتسَلبيف كل فرٍض فرٍض من ذلك، وهناك  -َصل نى اهلُل َعَلْيهم َوَسل نم-النيب 
كتابه يف ]التجويد[ ابن البن نا يف   احأداء، أوردهاصفة ت يف لَ قم نُ احأحاديث آحاًدا إال اليسري منها، وهذه 

 فيها.  -َصل نى اهللُ َعَلْيهم َوَسل نم-أسندوا ما ورد عن النيب وغريهم، 
وإن ونقله ابن احلاجب ذكر املصنف وهو ظاهر كالم أمحد أن صفة احأداء كما   :إذن المقصود من هذا

ت لَ قم هذه صلة احأداء ليس من املتواتر وإمنا هي آحاٌد نُ أن  يرون أنلره ابن اجلزري، فإن عدًدا من اكحمققني
 آحاًدا.

ولذلك قول ك؛  القراءة، فنقول : ال شيء علييعين لو أن رجاًل ترك صفة احأداء يف على ذلكبناءا 
 الناظم:

 "ومن لم يجود القرآن فهو آثم  زم واألخذ بالتجويد حتٌم ال"
مبعىن احلرام؛ ولذلك بعض أهل العلم حلى االتفاق أنه ليس حراًما؛ حأن ابن جزري، فقال : إنه آمٌث ليس 

 هذا من باب صفة احأداء، بعضهم حلى اإلمجا ، للن فيه نظر.
صيام ثالثة أيام ف»مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتواتر، وهو ما خالف مصحَف عثماَن، نحو "

 ."، ففي صحة الصالة بها روايتان«متتابعات
ا الشرط وهو ، وهذ-َصل نى اهللُ َعَلْيهم َوَسل نم-؛ أي ما صح ن إسناده والنقل به إىل النيب "ما صحَّ"نعم، قوله : 

ال ينظر فيها  -َصل نى اهلُل َعَلْيهم َوَسل نم-ما صح إسناده يف غري القراءة املتواترة، فإن القراءات املتواترة عن النيب 
ض احأحرف اللي ل من الناس : إن القراءات يف اجلملة ما عدا بعإىل اإلسناد، وال حيتاج إليه؛ ولذلك من يقو 

أصاًل ال ينقل اإلسناد يف القرآن؛ يعين ليس  ، نقول :إلسنادتواترة لعدم وجود اذكرناها قبل قليل أهنا ليست م
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أو   ، إمنا املتوتر ال حيتاج إىل نقل إسناد؛ ولذلك بعض الناس ملا طب نق قواعد احأصوليني،دينقل لعدم الوجو 
احلديث على القراءات قال : إهنا آحاد، وهذا غري صحيح مطلًقا، مصطلح دها بعض علماء ر القواعد اليت يو 

 وبني ن ذلك علماء اإلقراء مجيًعا.
 نظر يف قراءة اآلحاد دون قراءة التواتر.يف السند والنظر يف السند إمنا يُ  ةإذن فقضية إن الصح

يف القرآن،  -َصل نى اهلُل َعَلْيهم َوَسل نم-الشاذ؛ أي من القراءات املنقولة عن النيب  ""ما صح من الشاذِّ قوله : 
: "من الشاذ يقابله املتواتر؛ ولذلك قالفالشيء يعرف مبقابله، بوالشاذ من القراءات يقابل املتواتر، إذن 

ًفا ملا هو أوثق منه، هنا ال، ؛ حأن الشاذ عند علماء احلديث شيٌء خمتلف، فإنه يلون خمالالشاذ ولم يتواتر"
 ليس خمالًفا، وإمنا ليس متواترًا، فال يلزم أن يلون نعم عام، أحسنت.

َُه اهلُل تَ َعاىَل -طيب، مث بني ن املصنف  "هو ما خالف بعد ذلك ضابط القراءة الشاذة، فقال :  -َرمحم
 .ء اإلقراءد، وهو املصحح عند علماهذا هو املعتمد يف مذهب اإلمام أمحمصحف عثمان" 

  أن القراءة الشاذة لها ثالثة شروط: -
 ما ذكره املصنف يف أول اللالم أنه ما صح إسنادها.الشرط األول :  
 َي اهلل َعْنهُ -خمالفًة ملصحف عثمان   : أهنا تلونوالشرط الثاني  .-َرضم

َي اهلل َعْنهُ -إن عثمان فالذي كتبه عثمان،  :مصحف عثمانبوالمقصود  كتبه بلغة بعد ذلك   -َرضم
 قريٍش.
 والفقهاء ال يذكرونه؛ حأنه يف احلقيقة إذا ُوجد الشرط احأول وهناك شرٌط ثالث يورده علماء اإلقراء ،

د  إذا طبًعاوالثاين،  الشرط احأول فالغالب أنه ال خيتل الشرط الثالث، وهو عدم املخالفة للسان ُوجم
غريها، فإن هذا مشعٌر بعدم من النحو والصرف و العرب، لئال يلون فيه ما خيالف قواعد اللغة العربية 

 الصحة.
فإذا اختل الشرط احأول وهو الصحة، فتسمى قراءًة ضعيفة، وإذا اختل الشرط الثاين  بناءا على ذلك،

ملصحف عثمان مسيت قراءًة شاذة؛ يعين طبًعا احأوىل شاذٌة ضعيفة، والثانية شاذٌة فقط  وهو كوهنا خمالفةً 
 ؛ حأن الضعف منظوٌر فيه إىل اإلسناد.للنها ليست ضعيفةً 

 .أظنكذلك، بن عباس  ، وقيل : اهذه قراءة ابن مسعود«" فصيام ثالثة أيام متتابعات»نحو مث قال : "
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 هذه تسمى القراءة الشاذة، فيها مسائل: 
  أول مسألة أوردها المصنف: هل تصح الصالة بها أم ال تصح؟ 

 .منصوصتان عن اإلمام أمحد؛ أي روايتان املصنف : فيها روايتانمعىن قول "ففيها روايتان"قال الشيخ : 
 أنه حيُرم قراءهتا يف الصالة؛ حأهنا تلون كالًما.  :أمحد أولى هاتين الروايتين المنصوصة عن اإلمام. 1

﴿ِإَذا نُوِدَي لِلصَّالِة ِمْن يَ ْوِم أن اإلمام أمحد سئل فيمن يقرأ بقراءة عبد اهلل  نقل إسحاق بن إبراهيم:
ه؛ أي ال يصلى خلف من قرأ هبذه (ال يصلى خلف) فقال:وحنو ذلك،  ِإَلى ِذْكِر اللَِّه﴾ فامضوااْلُجُمَعِة 

 القراءة؛ حأن هذه القراءة ليست مبتواترة، وهذا طبًعا القول هو املعتمد عند علماء املذهب وغريهم.
اليت أشار إليها املصنف، وهو أنه تصح القراءة هبا، للن مع اللراهة، واستدلوا بأن  الرواية الثانية. 2

بَ يًّا كان يقرأ هبذه اآلي، قرأوا هبا يف الصالة، فإن ابن مسعود كان يقرأ هبا، وأُ  -رضوان اهلل عليهم–الصحابة 
علموا صح عندهم، أو ثبت  خت رمبا، ومل يعلموا بنسخها، مل يلن الصحابة قدسم نُ  اوإمنا مل جُتعل؛ حأهن

بيًّا وعبد اهلل بن مسعود، وبعدهم كذلك احأعمش كان يعين يقرأ يف عندهم ما يدل على نسخها؛ أعين أُ 
ل إلمام أمحد، فقد نقالصالة ببعض القراءات الشاذة، وأمجع العلماء على صحة صالته، وهذه جاءت عن ا

تثبت عن د أن أمحد قال : إذا قرأ بقراءة وحنبل بن إسحاق ابن أخ اإلمام أمح الشالنجيسعيد إمساعيل بن 
صحة السند، فصالته جائزة، وللن ال أحب على اشرتاط تثبت وقوله :  عبد اهلل، يعين عبد اهلل بن مسعود،

ؤالء الثالثة ابن اجلوزي، فهأن يقرأها، وهذه الرواية الثانية صححها الشيخ تقي الدين بن تيمية، وابن القيم، و 
 القراءة الشاذة.يف صالة الصحة اختاروا 

البن بركات اجملد بن تيمية، أنه يصح الصالة هبا يف النافلة دون  هناك رواية ثالثة من باب الفائدة. 3
 ما جاء عن السلف أنه يف النافلة دون الفريضة.ومحل الفريضة، 

 القراءة الشاذة اليت خالفت مصحف عثمان. : أنه ال يصح طبعاا المعتمد وهو قول جماهير أهل العلم

 .من الشافعية: هو ما وراء العشرة" وقال البغوي"
هذا هو القول الثاين يف تعريف أو حد القراءة الشاذة، فما كان خارج القراءات العشر وهي السبع السابقة 

العشرة طبًعا املخزومي، هؤالء ، هؤالء قا وأيب جعفر بن املتقدمة اجملمع عليها إضافًة لرواية يعقوب وخلف، 
 هم العشرة.



 

24 

 

من كتب الشافعية حمي الدين له  ]التهذيب[يعين ابن بغوي صاحب "وقال البغوي"  : يقول املصنف
هو ما وراء العشرة، هذا النقل عن البغوي قاله يف أول تفسريه، فقد حلى يف أول  ]التفسري[، وله ]التهذيب[

تفسريه االتفاق على أن القراءة بقراءة يعقوب وأيب جعفر تصح، وحلى اإلمجا  عليها كذلك أبو حيان يف 
 .صححا ذلكتفسريه، وصحح هذا القول : أن ما وراء العشرة ليس مبتواتٍر السبلي وابنه، فقد 

له وأرسلت السبلي،  فسألت ابنًضا، يقول : أورد هذا اإلشلال ابن اجلزري أي أورد عليهم إشكال، وهنا
رسالًة، كيف تقول : هناك يف الللمة اليت نقلناها قبل قليل : إن السبعة متواترٌة؟ مث تقول هنا يف هذا املوضع 

ا العبارتني موجودة يف الثنتني، وهن مجع اجلوامع[ يعين نفس]من هذه العبارة املوجودة عند ابن اللحام وعند 
أن ما وراء العشرة شاذ، مفهومها أن العشرة متواترة، فلأنك يعين   :احأصحتقول ملا نقلت قول البغوي وهو 

 .احأول ل به، أو أن مفهوم هذا يناقضمفهوم احأول غري معمو 
 فرد عليه(.مث أرسل له رسالة ، شفاهيًّابلالٍم يعين كأنه مل يقتنع به  فرد علي ن ) : يقول

نه جممٌع عليه، مث ذكرت العشرة حأنه جممٌع عليه حأؤدى كالم ابن السبلي أنه يقول : قلت اللالم احأول م
وكثريون قد حلاه  أبو حيان قبل ابن السبليمٌع عليه، واإلمجا  يعين به، إذن هو جمخالف من ال يعتَّب إال 

ات العشرة كلها متواترة؛ ولذلك فإن ابن السبلي مل يقتنع هبذا الشيء حلوا أن الروايات العشرة، أو القراء
 يف هذه املسألة.بلالم ابن السبلي متاًما 
 .أحُد الحروف السبعة ال مجموُعها" قال أبو العباس: قول أئمة السلف: أن مصحف عثمان هو"

نعم، هذه المسألة مسألة مهمة جدًّا، وهي قضية ما الفرق بين الحروف السبعة وبين القراءات 
 السبع؟ 

ن حأ ؛عة أمشل بلثري من القراءات السبعذكر هنا املؤلف عن الشيخ تقي بن العباس أن احلروف السب
كانوا جماهد فمن بعده، وإال فإن قبله  العلماء على اختيار السبعة فقط منهم ابن تواضع القراءات السبعة إمنا 

 من القراءات، وقد أمجعوا كما نقلت للم قبل قليل على أن العشر كلها متواترة.خيتارون غريها 
وهو املعتمد عند احلنابلة أهنا أمشل بلثري من رر الشيخ تقي الدين، طيب، فاحلروف السبع كما ق

ًضا تشمل ما كان ملتوبًا ، وغريها، واحلروف السبعة أيقراءات السبع، والعشرالالقراءات، فاحلروف تشمل 
 كذلك.  عثمان، وما كان خارجه يف مصحف
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بل إن احلروف السبعة يدخل فيها على رأي الشيخ تقي الدين الوقوف والوصل، فريى أن االختالف يف 
، وكل ما كان من باب االختالف فدل عل ى أن له أصاًل يف الوصل والوقف ليس اجتهاديًّا، وإمنا هو توقيفيٌّ

هذا  [7]آل عمران :﴿َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم﴾تقف  [7]آل عمران :﴾َلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَّهُ ﴿َوَما يَ عْ احأحرف السبعة، 
[ 7]آل عمران :يَ ُقوُلوَن﴾﴿َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم أحد احلروف السبعة، واحلرف الثاين 

 .هذا حرٌف أخر
فاحلرف يشمل الللمم فيدخل فيه مصحف عثمان وغريه، ويدخل يف النطق، تدخل فيه القراءات السبع 

حأداء، هو وغريها، ويدخل فيه أيًضا الوقف واالبتداء، ويدخل فيه أيًضا غري ذلك رمبا أيًضا حىت صيغ ا
 .وهذا معىن كالم الشيخ تقي الدينسبعة، الحلروف أيًضا يف اتدخل  يقول : حىت صيغ احأداء

ذا نص العلماء لأحد احلروف السبعة ال جمموعها، و عثمان هو أن مصحف  :أئمة السلفولذلك يقول 
 على أن القراءات الشاذة حجة؛ حأهنا قد تلون قرآنًا، للنه منسوخ، منسوخ التالوة.

 ."الشاذ حجة"و 
" معىن كوهنا حجة؛ أي خيصص هبا العموم، ويقيد هبا ةٌ جَّ "حُ أي القراءة الشاذة  : "والشاذ"؛نعم، قوله

حلم املفرد، وقد ُوجد اآلن  ا وهو نادر، يعين ما مر علي ن املطلق، ويثبت هبا احللم املفرد إذا مل يلن طبعً 
 لقراءة الشاذة، نعم.ت يعين، هناك رسالتان مطبوعتان يف احأحلام املبنية على اعَ بم وطُ عندي رسالتان طبًعا 

 .أمحد به اإلماميعين " عند إمامناقال : "
 إهنا أشهر الروايتني عن أمحد. :[شرح الخرقي]وقد قال الزركشي في 

 ."والحنفية، وذكره ابن عبد البر إجماعاا"
رضوان اهلل –أي أن ابن عبد الَّب نقل اإلمجا  على أن القراءة الشاذة إذا صح هبا النقل عن الصحابة 

 .حلامإنه جيوز االستدالل هبا يف احأ، ف-عليهم
 ."وعن أحمد: ليس بحجة"

هذا القول الذي عن أمحد مال املصنف يف القواعد إىل ضعفه، فقد  "وعن أحمد: ليس بحجة"قال : 
 صيغة التضعيف.ب" ُحكيو قال : "
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 .ي عن الشافعي"كِ "وحُ  
َُه -ملا نسب للشافعي، وقد فص نل " هذا من باب التضعيف وُحِكي عن الشافعيقول املصنف هنا : " َرمحم

، أو سيضعف املصنف بعد ذلك ضعف هذا القول، طبًعا الذي حلاه عن الشافعي هو اآلمدي، وإمام -اهللُ 
 احلرمني وتبعه النووي يف شرح مسلم، فقد حلوا أن الشافعي يرى أن الشاذ ليس حبجة.

 ."وال يصح عنه"
 أي وال يصح عن الشافعي.

 ختيار أكثر أصحابه كقولنا"وا بل َنصُّه"
أي  ؛"كقولنا"أي أصحاب الشافعي،  "واختيار أكثر أصحابه"؛الشافعي  أي بل نصه؛ : "بل نصُّه"قال

 أن الشاذ حجة.
، أوجز كالمه، [القواعد]أطال المصنف في االستدالل على إثبات هذا القول للشافعي في كتابه 

هؤالء خالف مذهب  اهحلما )اآلمدي وإمام احلرمني، والنووي به  : )إن ما حلى به هؤالء( يعين يقول
على أهنا  [خمتصر البويطي]الشافعي، وخالف قول مجهور أصحابه، فقد نص الشافعي يف موضعني من 

يف أبو الطيب واملاوردي يف موضعني، والقاضي  حجة، وجزم به من أصحاب الشافعي أبو حامد يف مواضع،
]عمدة يف موضع من كتابه املسمى  واكحماملاملروزي يف موضع،  دموضعني، والقاضي حسني يقص

 .يف باب حد السرقة ي، وذكره أيًضا ابن يونس، وجزم به الرافع]احلاضر[كتابه ونص عليه يف  املسافر[
والذي وقع إلمام احلرمني قلده فيه النووي، مستنده يف ذلك عدم إجياب الشافعي التتابع يف  ثم قال:

الصيام يف كفارة اليمني مع قراءة ابن مسعود، وهو منٌع عجيب، فإن عدم اإلجياب جيوز أن يلون لعدم 
إمام احلرمني الل ؛ يعين يقول : استدمعارض راجح عند الشافعي، أو لقيامثبوت ذلك عن الشافعي، أو لقيام 

 .حجةأن القراءة الشاذة  [البويطيني يف ]موضع، فإن الشافعي قد صرح يف حملهومن تبعه هذا غري 
ا، وقلت للم : أن هناكجا حبطبًعا االستدالل هب ت يف قضية االستدالل بالقراءة سائل أفردر  ة كثري جدًّ

 الشاذة مىت يلون.
 االقراءة الشاذة إما حأهنا قرآن على القول بأهن القول، ا : أن االستدالل هبذوجه االستدالل باختصار

هنا قرآٌن حأ، أو استدللت بقرآنٍ  ذاإ نئذٍ يالذي انتصر له الشيخ تقي الدين، ورواية عن أمحد، فح هو، و القرآن
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نسخ تالوته، فبقي حلمه، وعلى أضعف احأقوال حىت من قال : إهنا ليست قرآنًا بوجه ال منسوخ، وال 
، فظن الصحايب أنه -َصل نى اهلُل َعَلْيهم َوَسل نم-يقول : إن القراءة الشاذة قد تلون حديثًا للنيب حملم، فإنه 

 قرآنًا.
ا؛ حأن  َصل نى اهلُل َعَلْيهم -ذلك، مث يتحرزون يف نقل حديث النيب الظن بالصحايب عدم طبًعا هذا بعيد جدًّ

اَلم-قاله  من باب أوىل أن يتحرزون يف نقل القرآن الذيف -َوَسل نم اَلة َوالس ن ، وللن قد تلون كما -َعَلْيهم الص ن
تلتب يف مصحف عثمان، وقد تلون يعين منسوخة التالوة، وقد  مل قلت للم : أحد احأحرف السبعة اليت
 .يف هاتيك هنسوخ التالوة واحللم، يعين أوردو تلون منسوخة التالوة واحللم، مثل م

 الطالب : ......
 يعين مشبعات، نعم، هذه تالوٌة منسوخة التالوة واحللم، أحسنت.يعين هذه مثل عشر رضعات،  عمن

خبمٍس كان مما نزل يف القرآن  سختالصالة، مثل فنُ يف هبا  قراءةال يصح الفطبًعا إذا ثبت نسخها للتالوة 
فنسخت خبمسة، ، (تكان مما نزل في القرآن عشر رضعات مشبعا)حديث عائشة : عشر رضعات، 

، هذه نقول : إهنا جاء النص على نسخها؛ أي نسخ تالوهتا، اإذا زنيوالشيخة  قرأ الشيخ، و هذه فلو قرأ أمرؤ
 تالوته.، على نسخ د يلون فيه ما مل ينص على نسخهفقأما غريها من الشاذ، 

 ألة: في القرآن المحكم والمتشابه"مس"
 ،القرآن، أو قبل تقسيم القرآننعم، بدأ يتللم املصنف عن مسألة تقسيم القرآن، وقد أورد املصنف 

خبار، ال يلون خَّبًا، وإما أن يلون إنشاًء، وعلماء احأصول ال يعنون باحأم، إما أن لم القرآن ما فيه من اللَ 
، وإمنا يتللمون عما يف القرآن من -جل وعال– اجلبار، وال عن ذات ال عن الالحقباحأخبار عن السابق، و 

 .إنشاء
  يقسمه العلماء باعتبارات  متعددةنشاء اإلوما في القرآن من: 
  وسيأيت بعد ذلك.يذاته إىل أمٍر وهن : باعتبار النظر على فيقسمونه أوالا ، 
 ما الذي يتعلق به.وارضه، فيقسمونه إىل عاٍم وخاص باعتبار متعلقاته وع :ويقسمونه ثانياا 
 النسبة بني الذات واملتعلق، وهذا هو اكحملم واملتشابه  :ويقسمونه كذلك إلى. 
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يقول :  -َعز ن َوَجل-فقال يف القرآن اكحملم واملشابه هذا يف كتاب اهلل، فإن اهلل  وبدأ املصنف يف أوله :
من القرآن حملم  وهذا نصٌّ على أن [7]آل عمران :﴿ِمْنُه آيَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت﴾

 شابه.توم
  ."وللعلماء فيها أقوال كثيرة"

ا أطال القاضي أب ها، ويف املسودة كذلك، وقد أوصلها، أو نص على  ونعم، احأقوال كثرية جدًّ يعلى يف عدِّ
 ، وقال : إهنا تصل إىل اثين عشرة قواًل يف التفريق بني اكحملم واملتشابه.[اإلشارات]عددها الطويف يف 

 ."واألظهر، المحكم: المتضح المعنى"
أنه أجود التعاريف، وهو املختصر[  شرح]ويف  [اإلشارات]جزم الطويف يف  "األظهر: "نعم، هذا قوله

 .ذكر للم بعد قليلكما سأاإلمام أمحد  من كالم مأخوٌذ 
تبينٍي، وال حيتاج  ىلعىن يعين أنه واضٌح ال حيتاج إمعىن كونه متضح امل "المحكم المتضح المعنى"،قوله : 

 .إىل توضيٍح وردٍّ إىل آية أخرى، وهذا هو مأخوٌذ من كالم اإلمام أمحد
يقصد به الرازي سألته عن مسائل، وكان مما سألته عن أيب ُزْرَعة عبدة : كنت عند فقد قال أحمد بن أبي 

 ؟-يعين اإلمام أمحد–املتشابه ما هو؟ فقال يل أبو زرعة : ما يقول فيها صاحبك 
مبعىن أن مفهوم هذا اللالم  ؛«وبلُ از القُ وًّ حَ  مُ ثْ اإلِ »فقلت : يذهب إىل حديث عبد اهلل بن مسعود  قال:

 . معناه، بينما اكحملم هو الواضحأن املتشابه ما كان يف تردد يف
وجاء يف مسائل ابن بازي ينقض على الصيد من فوقه، أمحد إال بال هُ بِّ شَ سبحان اهلل! ما أُ   :ةعَ رْ فقال أبو زُ 

كيف للرجل أن يعرف املتشابه من اكحملم؟ قال : املتشابه الذي   عبد اهلل :يب حأ مطبوعة أنه قال : قلتهانئ 
واكحملم الذي ليس فيه اختالف، قوله : ليس فيه اختالف؛ أي ، يلون يف موضٍع كذا، ويف موضٍع كذا خمتلف

 .يف املعىن يف اجلملة
ذكر  ]اإلقنا [، حىت أنه يف املتأخرينمام أمحد ومشى عليه أغلب مأخوذ من كالم اإل يف اجلملة إذن هذا

 أن اكحملم هو املتضح املعىن.
 "والمتشابه مقابُله"
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قابل اكحملم، فيلون مما مل يتضح فيه املعىن، أو أشلل معناه، طبًعا يأي  "والمتشابه مقابله"؛نعم، 
ه إىل اكحملم، املتشابه أمر اهلل برده إىل اكحملم، وليس معناه أنه أمر بردِّ  -َعز ن َوَجل-واملتشابه حلمه أن اهلل 

 د إىل اكحملم.رَ مردود وغري مقبول، وإمنا املقصود أنه ي ُ 
 أو ظهوِر تشبيه ". ،، أو إجمال  الشتراك  "

 مهمة أريد أن تنتبهوا معي فيها هذه المسألة. 
، نقول: إن المشتبه في  -َعزَّ َوَجل–ول شيء: نريد أن نقسِّم لكي نفهم المشتبه في كتاب اهلل أ

 كتاب اهلل قسمان: 
 :َعز ن -املشتبه الذي يعود للمعىن؛ مبعىن أن القرآن تارًة يثبته، وتارًة ينفيه، مثل قول اهلل  القسم األول

﴿َوال َيْكُتُموَن اللََّه ويف اآلية احأخرى قال :  [،35]املرسالت :﴿َهَذا يَ ْوُم ال يَنِطُقوَن﴾ : -َوَجل
فاملعىن هنا مشتبه بني اآليتني، وهذا النو  من االشتباه هو املسمى مبختلف القرآن،  [42]النساء :َحِديثاا﴾

وحلمه أنه جيب رد املتشابه إىل القرآن، وجيب أن جُيمع بني اآليتني، ومن أول ما أُلِّف يف ذلك 
َي اهلل َعْنهُ -، فإنه سأل ابن عباس ]مسائل نافع بن احأزرق[باللتاب املشهور  عن عدٍد من  -َرضم

ذا املعىن، بأن كان يف موضٍع شيء، ويف موضٍع شيٍء آخر، واإلمام أمحد له اللثري هباآليات املشتبهة 
 من هذا التبيني للمشتبه بني اآلي.

من مل يستطع رفع االشتباه، فيجب عليه إن مل يستطع التوفيق بني اآلي أن  عندنا هنا مسألة فيها:
بعضه يبني بعض يف  -َعز ن َوَجل-يتوقف، ويرد احأمر حأهل العلم، وحنن نعتقد اعتقاًدا جازًما أن كالم اهلل 

 هذا املعىن جزًما.
 إذن هذا املعىن احأول من معىن االشتباه.

 على كمال  شتباه الذي يعود إىل اللفظة، بأن تلون اللفظة ليست دالةً  : االالنوع الثاني من االشتباه
املعىن، هي تدل على معىن، إذ ليس يف القرآن شيء ال معىن له كما سيأتينا بعد قليل، وللنها ليست 

 دالًة على كمال املعىن.
 طيب، االشتباه فيه كيف يكون؟

 قلنا: نوعين قبل قليل، نقول هنا: هي قسمين:  نحن قالوا: االشتباه يكون في
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 إما حأجل اشرتاك. 
 أو حأجل التواطؤ. 

أن يؤتى بلفظٍة يراد   :فاالشتراكأو الثاين : معىن االشرتاك ومعىن التواطؤ، درٍس وقد ذكرت للم يف أول 
القرآن حأنه مشرتك، حينئٍذ  يف مشتبه، الُقْرء هبا أحد املعنيني هلا، وال معىًن مشرتك بينهما، مثل القرء، وهلذا

، وسيأتينا إن شاء ءرْ دلل من القرآن على معىن القُ  حنتاج إىل مبنٍي إما من القرآن نفسه، فإن بعض أهل العلم
ن نةاجململ، وإما من اهلل يف   أو من غريها. السُّ

راد به معنيان، وإمنا أن يلون اللفظ يراد به معىًن واحد وال ي  :ومعنى المتواطئهو املتواطئ،  النوع الثاني:
ما هو القدر املميز ، ال معناه من جهة القدر املميز لهيراد به معىًن واحًدا، وللن ال داللة يف اللفظ على كم

 له؟ 
 ويدخل في المتواطئ أمران:

 اجململ. 
 .وموهم التشبيه 

 إذن انظر معي، ماذا يقول المصنف؟ 
 يقول :
 هذا واحد.اٍك، رت شواملتشابه مقابله؛ أي غري متضح ال 
 .الثاين : إمجااًل 
 .الثالث : ظهور تشبيٍه 

إمنا املتشابه يف اللفظة، أو يف اللفظ، فإن ، و املتشابهمطلق مثلة اليت ذكرها املصنف ليست إذن املقصود احأ
 املتشابه يف اللفظ إما أن يلون حأجل التواطؤ، أو حأجل االشرتاك.

  :يطيب، نبدأ باألول، ثم الثان
 القرآن اشرتاط، فيجب رد املتشابه إىل اكحملم، وضربت للم مثااًل يف  دَ جم حيث وُ   :االشتراك 

 بعد يعين بضعة دروس. هخبصوص (ءرْ القُ )واضح، وسيأتينا إن شاء اهلل تفصيل  ب)الُقْرء(
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 وتارًة يلون  ملتواطئ يعين تارًة يلون جمماًل،نقول : إن املتواطئ يف القرآن وما يف معىن ا  :المتواطئ
 .بيهمومهًا للتش

﴿َوآُتوا َحقَُّه يَ ْوَم  : -َعز ن َوَجل-هو أن تأتينا آية، وال نعرف املقدار، مثل قول اهلل   :فالمجمل -
ن نة؟ ال ندري، فحينئٍذ يلون جمماًل، فتأيت مقدار الزكاةكم ، [141]احأنعام :َحَصاِدِه﴾  بتبيينه. السُّ

فمن مل يستطع معرفة اكحملم فيجب رد إليه، أنه جيب البحث عن اكحملم ويُ   :الحكم في هذا المجمل
 عليه قصد االمتثال، وللن ال ميتثل حىت يعرف املقدار، هذا كالم أهل العلم.

"أو املراد بقوله :  "أو ظهور تشبيه "وهذا الذي سأقف معه بعض الشيء وهو قوله :  النوع األخير: -
، فإن صفات -َعز ن َوَجل-لتشبيه بأن يأيت يف القرآن صفات اهلل بايعين أن اللفظ يلون مومهًا ظهور تشبيه " 

 -َعز ن َوَجل-مذكورة يف القرآن قد يتوهم شخٌص أهنا تشبه صفات املخلوقني، وقد نفى اهلل  -َعز ن َوَجل-اهلل 
 . سيئالاملعىن على املعىن املراد  فنفى هذا [11]الشورى :﴿لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء﴾هذه املثلية، فقال : 

وتسمية أن آيات الصفات من املتشابه موجودة عند كثري من العلماء ذكرها ابن قدامة، وذكرها أيًضا ابن 
احلافظ، وكثريون ذكروا أهنا متشاهبة، ومعىن كوهنا متشاهبة يعين أن النصوص الشرعية الدالة على صفات اهلل 

دل نت على معىًن مشرتٍك بني تلك الصفة، وبني صفة اآلدميني، وهذا هو التواطؤ، وما زاد عن  -َعز ن َوَجل-
ذهن وهو القدر املميز جمهول وال يعرف، وحينذاك فإننا نؤمن بأصل الصفة، الاملعىن املشرتك املوجود يف 

اء معلوٌم، معىن قول العلماء : االستو ، وهذا -َعز ن َوَجل-ُل القدَر املميز، أو اكحمدد بعد ذلك إىل علم اهلل لم ونَ 
 .والليف جمهول

فحينئٍذ االشتباه هو يف الليفية اليت يسميها بعض الناس حقيقًة، وبعض الناس جيعل احلقيقة هي أصل 
سأشري  ؟مشاحة يف االصطالحملاذا ال يف االصطالح، وسأذكر بعد قليل  املشرتك، وال مشاحة الصفة املعىن

 .إىل التفويض بعد قليل
أصل الصفة وهو معىن املشرتك يف الذهن، فإننا نؤمن  مامنا هو يف الليفية، وأإن االشتباه إ فعندئذ  نقول:

 مبا وصف اهلل به نفسه.
أنه ال ميلن معرفة   -َعز ن َوَجل-، قد بني ن اهلل -َعز ن َوَجل-فحينئٍذ نقول : إن املتشابه من صفات اهلل 

 .، والليفية جمهولة-َوَجلَعز ن -كيفيتها، فحينئٍذ نؤمن بأصل الصفة، ونلُل أمر الليفية هلل 
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وبعضهم يعَّب باحلقيقة ونفوض صفته؛ أي كيفية الصفة،  هذا معنى قول بعض أهل العلم حينما قالوا:
قد  الناس ة ال يقصد أصل الصفة؛ ولذلك بعضوال مشاحة يف االصطالح؛ حأن مراده باحلقيقة هي الليفي

 هذا فوض أصل الصفة.ل : قو فياء أننا نفوض حقيقة صفات اهلل، يف كالم بعض العلم جيدُ 
م إمنا نسب للعلماء، ويفهم من كالمهمراده باحلقيقة إمنا هو الليفية هنا، وأغلب اطخطأ الذي يُ نقول : ال، 

 هو بسبب اشرتاك احألفاظ.
ا، فإن املفوض يأيت بغرائب احأمور؛ حأن امل فوض يقول : إن ولذلك فإن مسألة التفويض مسألة خطرية جدًّ

َعز ن -ا يف صفاته بلالٍم ال نعرف معناه، أصل الصفة ال نعرف معناها، فقول اهلل خاطبن -َعز ن َوَجل-اهلل 
الذاتية  )استوى على العرش( الصفات لصفاتأو غري ذلك من ا [75]احلج :﴿ِإنَّ اللََّه َسِميٌع َبِصيٌر﴾ : -َوَجل

 .اها، قد يلون معناها يغفر للمؤمنأو الفعلية ال نعرف معن
بل إن الذي  وليس كذلك،، -َعز ن َوَجل-م أنه منزه هلل الذي يقول هذا اللالم يزعوهذا الرجل يف احلقيقة 

، -َعز ن َوَجل-إمنا خاطبنا مبا نعلم، فهذا مل ينزه اهلل  -َعز ن َوَجل-هو الذي يقول : إن اهلل  -َعز ن َوَجل-ينزه اهلل 
﴿بِِلَسان  َعَرِبيٍّ يقول :  -َعز ن َوَجل-قال : إن اهلل خاطبنا مبا ال نعلم، خاطبنا بلالٍم ال يفهم، اهلل بل 

عي ظاهرًا التمسك و ، [195]الشعراء :ُمِبين ﴾ أنت تقول : ال، ليس كذلك؛ ولذلك هذا املفوض هو يف احلقيقة يد ن
؛ حأنه ما فوض إال بعدما رأى ونافٍ ٌل وحمرٌِّف مؤوِّ حقيقته هو يف  بلالم السلف لليال يعرتض عليه، وباطًنا

 .أن هذا املعىن يف ذهنه يؤدي إىل التأويل
وقد شبه؛ لذلك هذه احأمور بعضها  : ما أو نل أحد إال وكذلك قالوا نقل عن بعض السلف أنه قال

 متالزٌم لبعض.
 نعم هذا على سبيل اإلمجال يف هذا املوضو  وهو طويل.

من املتشابه صحيحة، وال إشلال فيها البتة، ال إشلال  -َعز ن َوَجل-أن صفات اهلل  إذن قول العلماء:
﴿لَْيَس  بني ن من حملم كالمه أنه  -َعز ن َوَجل-أهنا ترد إىل اكحملم، واهلل  ةيف ذلك البتة، فمعىن كوهنا متشاهب

طئٌة مع غريه، فاملعىن احأول وهو اإلميان متوا -َعز ن َوَجل-، وحينئٍذ فإن صفات اهلل [11]الشورى :َكِمْثِلِه َشْيٌء﴾
 بأصل الصفة نؤمن به، واملعىن الثاين وهو الليفية، أو كمال املعىن الثاين هذا الذي رددناه إىل اكحملم، فنقول :

 .فال يشبه أحًدا من املخلوقني [11]الشورى :﴿لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء﴾
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 .خبلقه، فأخذ املتشابه وحده -َعز ن َوَجل-اهلل ، فشبه الصفات إىل اكحملم املشبه مل يرد آية
 المؤول ماذا فعل؟ 

 يرد أيًضا املتشابه إىل اكحملم، وإمنا رد ن املتشابه إىل فهمه هو، فقال : إن معىن استوى عال، إن معىن كذا  مل
ع -ونفى التشبيه باهلل ، -َعز ن َوَجل-اهلل  ه إىلعلمفوَكل ي أنه رد ن اكحملم إىل متشابه، كذا، وأما املفوض فيد ن

 َعز ن -للن يف ثنتني، فوقع يف شر من ذلك بأن جعل اهلل  ،[11]الشورى :﴿لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء﴾ -َعز ن َوَجل
 خاطبنا مبا ال معىن له، وهذا ما سنتللم عنه بعد قليل. -َوَجل
  ".ما ال معنى له عند عامة العلماء وال يجوز أن يقال: في القرآن"

 مسألتان متشابهتان يخطئ فيها بعض أهل العلم كما ذُِكر:نعم، هنا 
 :هل يف القرآن ما ال معىن له؟  المسألة األولى 
 :هل يف القرآن ما ال يفهم معناه؟ والمسألة الثانية 

 .متعلقة باملخاطبني وهم املللفون ومها مسألتان، نبدأ طبًعا املسألة احأوىل متعلقة باهلل، واملسألة الثانية
"ما طبًعا قول املصنف : ما ال معنى له" وال يجوز أن يقال في القرآن  : يقول الشيخ : "باألولى نبدأ -

، [التحبري]زاد بعض أهل العلم، وأي نده املرداوي، طبًعا زاده الرازي، وأيده املرداوي يف  ال يقال في القرآن"
ن نةيف  : ال نقول يف القرآن وال قال ن نة، فلذلك يف السُّ ن نةأن قول : ن تجيب أ السُّ ﴿َوَما يَ ْنِطُق َعِن وحٌي،  السُّ

 .[3 :4]النجم(﴾4( ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى )3) اْلَهَوى
﴿بِِلَسان  َعَرِبيٍّ قال :  -َعز ن َوَجل-بل ال بد أن يلون له معىن؛ حأن اهلل  "ما ال معنى له"قال : 

، فال بد أن يلون له [195]الشعراء :ُمِبين ﴾  معىن. واضح وبنيِّ
يدل على أن هناك خالفًا للنه ضعيف،  "عند عامة العلماء"، قوله : : "عند عامة العلماء"قال املصنف

 قواًل ليس ، فهو شذوذ ، فقال : إال َمن شذ ن املسألة مساها ابن مفلح شذوًذا وهذا القول الذي خالف يف هذه
 معرتفًا.

أنه مل يقل : مسلٌم   :لى الشيخ تقي الدينفحبل قد جزم مجاعٌة من أهل العلم أال خالف يف املسألة، 
 .لهال معىن مسلٌم، إن اهلل يتللم مبا مل يقل قال : ، وإمنا عاملٌ مل يقل : مل يقل مطلًقا، 
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وال خيالف يف هذا  ع به كل عاقٍل، ممن شم رائحة العلم،ط : هذا مما يقبعده المرداوي فقال وجزم بذلك
يق اهلذيان من يعين منزٌه عن ذلك، وال يل -َعز ن َوَجل-ذيان، واهلل إال جاهل أو معاند؛ حأن ما ال معىن له ه

صرحوا هبذا اطخالف؛ قال : مث رأيت مجاعة من العلماء ، مث ذكر من قال هبذا الشيء، فريعاقٍل، فليف بالبا
 ، وأثبتوا اطخالف يف ذلك.[املعتمديف ]أي نقل اطخالف منهم الرازي، وقبله عبد اجلبار، وأبو احلسني 

وجهه القرايف  [املعتمدكأبو احلسني يف ]بعده  ومن قلوه هؤالء اللي هو الرازي طبًعا هذا اطخالف الذي ن
؛ ولذلك بدأت حديثي يف التفريق بني املسألتني، وللنهم وىلة الثانية، ال يف املسألة احأبأن املراد يف املسأل

 خاهنم التعبري فأخطأوا يف املسألة، كذا وجهه القرايف.
قلنا : إنه إمجاٌ ،  "وال يجوز أن يقال في القرآن ما ال معنى له عند عامة علماء"إذن، قال املصنف : 

ب ذ من غري أهل العلم، ليسوا علماًء، وإمنا هم شّذاذ، هؤالء الذين نُ ذ ن الشُّ وإمنا املخالف يف ذلك إمنا هم  سم
ة، يصح بسلون ي ن وم شَ ية أو احلَ وم شْ وهنم احلَ الفهم؛ يعين يسمن ال يؤخذ خبالذيؤالء هلم أنه ال معىن له، وه

 .الشني وفتحها
ن نةإن يف القرآن و ) وية أنهم يقولون:وية، أو الحشَ وأظهر أقوال الحشْ  ما ال معىن له( هذا هو أظهر  السُّ

 أقواهلم، وهم الذي ُعرمف هبم.
ل لبعض للن أصبح هذا من االسم مما كان مذموًما معر   .الناسوفًا به اجلهلة نُقم

 : قلت : وقد حدث اصطالح كثرٍي من الناس على أهنم يسمون كل قال -يعني فائدة–يقول المرداوي 
ن نةمما جاء به القرآن و  -ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل -من أثبت صفات الرب  وية إذا كما قال السلف يسموهنم باحلشَ   السُّ

 للن اهلل حيلم بينهم فيما كانوا فيه خيتلفون. ،مولوها كما تأولوها، اصطالًحا اخرتعوه تشنيًعا عليهتأمل ي
ولذلك يعين الذم باحأوصاف واحألقاب اهلل حيلم بني الناس فيه، فالذين مسوا هؤالء هبذه احأمساء، أو مسوا 

-غريهم بغريها كتيميٍة، أو وهابيٍة، أو غريه، اهلل حيلم بني الناس يف هذه احأمساء يوم القيامة، ولن يغادر اهلل 
 علمه شيء. -َوَجل َعز ن 

 .ناه إال اهلل تعالى عند الجمهور"وفيه ما ال يَفهم مع"
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؛ أي "-ُسْبَحانَُه َوتَ َعاَلى-"ما ال يفهم معناه إال اهلل أي يف القرآن  "وفيه"؛ : نعم، هذه المسألة الثانية
َعز ن -كتاب اهلل   ال يفهم أحٌد من املخلوقني معىن بعض اآلي، أو أن مجيع املخاطبني ال يفهمون بعض ما يف

 .-َوَجل
قول احأصحاب  جزم هبذا القول ابن مفلح، وقال : إنه "عند الجمهور"قوله :  "عند الجمهور"قال : 

 .واجلمهور، هلذا قال
هذا يدل على أن املسألة فيها خالف، وممن خالف يف هذه املسألة  "عند الجمهور"  :وقول املصنف

﴿بِِلَسان  قال :  -َعز ن َوَجل-مجاعة من أهل العلم، فذكروا أنه جيب أن يقال : إن القرآن كله معلوم؛ حأن اهلل 
ًنا، فليف خياطبنا اهلل  ،[195]الشعراء :َعَرِبيٍّ ُمِبين ﴾ مبا ال يفهمه عموم  -لَعز ن َوجَ -فال بد أن يلون واضًحا بي ِّ

الناس، ووجهوا طبًعا وجهوا قول احأصحاب بأن يف القرآن ما ال يفهم معناه؛ أي ال  يفهم معناه على سبيل 
ًعا، فإنه حأصول والفقه ميف هو من هو  اإلمجال، ال على سبيل التفصيل، ذكر ذلك اجملد بن تيمية، واجملد

م القرآن على سبيل دهم هلا، ومتثيلهم يقصدون به أنه يُفهَ وإيرا هذه املسألة،يف قال : إن حبث أصحابنا 
 اإلمجال، وقد ال يُفهم على سبيل التفصيل.

تفصيل يف الليفية، ومثل الغيبيات، فإن العلى سبيل اإلمجال دون  ةٌ معروف ا : آيات الصفات، فإهنمثل
معرفة معناها على سبيل التفصيل، دون ، على سبيل اإلمجال معناهاالغيبيات اجلنة والنار، والروح، معروٌف 

 .البابهذا  هلذا من احأمور اللثرية اليت منو 
 .به -َعز ن َوَجل-لقرآن، وتعبد اهلل وهذا الذي قاله اجملد بن تيمية هو الصحيح، وهو احأوفق لداللة ا

 -َصل نى اهلُل َعَلْيهم َوَسل نم- : ال جيوز أن الرسول حفيده الشيخ تقي الدين، ويقول الشيخ يقولوافقه  وقد
 : وهذا القول جيب ثم قالومجيع احأمة ال يعلمون معىن القرآن كما يقول  ذلك من يقوله من املتأخرين، 

 القطع بأنه خطأ.
إذن إطالق مع أطلقه املصنف هنا أن يف القرآن ما ال يفهم مطلًقا هذا خطأ جزم به الشيخ تقي الدين، 
وإن ما نقل عن أهل العلم ونسبه ابن مفلح أنه قول اجلمهور حمموٌل على أهنم ال يفهمون تفصيله، وأما 

 جممله، فال بد أن يلون مفهوم.
 . يُعنى به غيُر ظاهره إال بدليل"وال"
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الظاهر، وال يصرف عن غري اللفظ ين يع ؛"غير ظاهره"ال يعىن بالقرآن  ؛ أي"ال يُعنى به" نعم، قوله :
مجيًعا وأتباعهم على هذا املتبوعة احأربعة هذا طبًعا هو قول أئمة املذاهب بتأويٍل إال بدليٍل، و بغريه الظاهر 

 .الشيء
احأئمة املتبوعني مجيًعا، وهذا يدلنا على أن احأئمة احأربعة مجيًعا إنه قول  : وعبَّر بذلك المرداوي فقال

أئمة وهم بالنصوص؛ حأن بعض الناس ملا يقول : الظاهرية يظن أن من يقابلهم  قول بالعمل بالظاهرالعلى 
بظواهر احأحاديث، وهذا غري صحيح، بل هم متفقون على أنه جيب الصريورة إىل  املذاهب احأربعة ال يقولون

ن نةر أصل من أصول أهل الظاهر، وعدم العدول عنه إال بدليل، فالعمل بالظاه  .مجيًعا السُّ
يعين من الدليل مثل ورود املخصص للعام، هذا يعتَّب دلياًل، وغري ذلك من  : "إال بدليل"قالطيب، 

 احأمور اليت سيأيت تفصيلها إن شاء اهلل.
 ."خالفاا للمرجئة"مث قال : 

ن نةإن يف القرآن و  ألن المرجئة يقولون: ؛"خالفاا للمرجئة" ما يلون على خالف ظاهره ولو بدون  السُّ
ن نةهنم ملا وجدوا أن القرآن و بأعلى أصلهم، زم وجود الدليل، وبنوا هذا دليل، وال يل مليئان باآليات اليت  السُّ

فيها الوعيد، فعجزوا عن صرف هذه اآليات واحأحاديث فقالوا : إهنا على خالف ظاهرها، وال حيتاج إىل 
دليل، وبنوا على ذلك أنه ال يضر مع اإلميان معصية، كما أنه عندهم ال ينفع مع اللفر طاعة، فبنوا على 

يف الوعيد على املعاصي إمنا هي من باب التخويف فقط، إن اآلية اليت يف القرآن   :القاعدة عندهم، وقالوا
 وليست على ظاهرها.

 ما دليلكم؟
 ما دليل، فقط ملذهبنا الفاسد، أو ملذهبهم الفاسد.

وهي مطبوعة، أن قول املرجئة هؤالء إمنا هو يف آيات الوعيد ال يف  ]شرح احألفية[طبًعا ذكر الَّبماوي 
املسألة يف أمور الوعيد؛ أي االعتقاد، وأما احأوامر والنواهي فإهنم يرون  احأوامر والنواهي، فهم خالٌف يف هذه

 اهرها.و جيب أن تلون احأوامر والنواهي على ظ
خارج ملة الدين؛ لذلك مل يذكروا يف اطخالف هنا؛ حأن الباطنية هنا يرون أن هم طبًعا الباطنية أصاًل 

 العمل بالباطن دون الظاهر مطلًقا.
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 .تفسيره برأي  واجتهاد  بال أصل"يجوز وال "
تهاد هو ما مل يلن املراد بالرأي واالج وال يجوز تفسير القرآن برأي  واجتهاد "" نعم، قول املصنف :

 نتهاد املبين على مقدماٍت صحيحة موليس املقصود باالجأصٍل، وإمنا يلون جمرد الرأي اجملرد،  مستنًدا إىل
ن نةاللتاب، أو   رب.، أو لغة العالسُّ

"؛وقوله  .أي بال أصٍل يُرجع إليه : "بال أصل 
 واألصول أمران: 

 .إما اللغة 
 .أو النقل 
ري جيوز تفسري القرآن بغري اللغة، وبغ فال ، وبناًء على ذلكيف التفسري ذه هي احأصل الذي يرجع إليهه

 .-رضوان اهلل عليهم–الصحابة من النقل املنقول عن أهل الشأن 
إن القرآن مح نال أوجه، قالوا :  لما تكلموا عن قول الصحابة كأبي الدرداء وغيره: ولذلك يقول العلماء

ال بد أن يلون موافًقا للغة، وأال يعارض غريه من فللغة، انعم، هو مح نال أوجٍه للن بشروط أال خيالف 
؛ «ه  جْ ر وَ يْ ى غَ لَ ه عَ ونَ لُ وَّ أَ تَ اب ي َ تَ في الكِ ي ِ ّمتِ ك أُ لَ هَ »ضرب بعضه بعضها كما يف حديث عقبة، فياآليات 

 أي يضربون بعضه على بعض، وهلذا.
التعبري بعدم اجلواز حمتمل لللراهة، وحمتمٌل "وال يجوز" طيب، قبل أن أنتقل للمسألة اليت بعدها، قال : 

وا بال جيوز.  للتحرمي، وقد سبق املؤلف للتعبري بعدم اجلواز مجاعة كالقاضي أيب يعلى، وابن عقيل، فللهم عَّب ن
على أن املراد بعدم  ]التمهيد[محل بعض املتقدمني وهو أبو اطخطاب عدم اجلواز على اللراهة، فصرح يف 

اجلواز إمنا هو اللراهة فقط دون التحرمي، وأما أغلب الفقهاء، أغلب فقهائنا وهو املعتمد : أهنم محلوه على 
 حمرم.التحرمي، نص على ذلك املرداوي، وغريه، قالوا : إن التفسري بالرأي 

 :طبعاا، األدلة على التحريم كثيرة منها
َصل نى -البيان للنيب   -َعز ن َوَجل-فرد اهلل  [44]النحل :﴿لِتُبَ يَِّن لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم﴾ : -َعز ن َوَجل-قول اهلل 

على لسان اللغة، ما جاء يف عليه بال نقٍل، أو ما تدل  ه، مفهومه أنه ال يصح البيان من غري -اهللُ َعَلْيهم َوَسل نم
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، كذلك احلديث اآلخر حديث جندب : «ارِ النَّ  نَ مِ  هُ دُ عَ قْ أ مِ وَّ ب َ تَ يَ لِ فَ  هِ يِ أْ رَ بِ  آنِ رْ ي القُ فِ  الَ قَ  نْ مَ »احلديث : 
 فدل على احلرمة وهلذا.«  أطَ خْ أَ  دْ قَ ف َ  ابَ صَ أَ فَ  هِ يِ أْ رَ بِ  آنِ رْ ي القُ فِ  الَ قَ  نْ مَ »

 روايتان"."وفي جوازه بمقتضى اللغة 
؛ أي بناًء على دالئل اللغة، ودالئل اللغة تشمل داللة املعىن "وفي جوازه بمقتضى اللغة"نعم، قال : 

اللفظ الواحد على املعاين، وما يتعلق باالختالف يف الصرف، فأحيانًا قد تلون الللمة بناًء على صرفها تدل 
 على معنيني، وهلذا.

 اإلمام أحمد منقولتان:أي روايتان عن  "روايتان"؛قوله : 
 أنه جيوز تفسري القرآن باللغة، أو مبقتضى اللغة؛ ولذلك حأن القرآن عريب، وهذا هو املعتمد األولى : 

يف مذهب اإلمام أمحد حىت قال املرداوي : نص عليه اإلمام أمحد، وأكثر أصحابه عليه، ومس نى عدًدا  
 كبريًا.

 ِإنَِّني﴿تقدم معنا يف اجملاز :  ذين اآليات باللغة مثل قوله الا موقد جاء عن اإلمام أمحد أنه أو نل كثريً 
 ، قال : هو جائٌز يف اللغة، فرد ذلك إىل اللغة.[46 :طه]﴾َمَعُكَما
 :أنه ال جيوز التفسري باللغة، وأخذ ذلك من قول، أو رواية الفضل بن  الرواية الثانية عن اإلمام أحمد

زياد أن أمحد ُسئمل عن الرجل يتمث نل بشيٍء، أن أمحد ُسئمل عن القرآن يتمثل الرجل له بشيٍء من 
 : ال يعجبين، أخذ من ذلك القاضي أبو يعلى أن ظاهر هذه الرواية أنه فقال اإلمام أحمدر، عْ الشِّ 

 ري القرآن باللغة.مينع من تفس
يعلى، فقد قال : أنه ال جيوز  ال جيوز تفسري القرآن باللغة أبو احلسني بن القاضي أيب أنه اختار هذا القولو 

 .ذلك
 بماذا؟ واستدلا
مرده جعل التبيني إمنا قد ف، [44]النحل :﴿لِتُبَ يَِّن لِلنَّاِس َما نُ زَِّل ِإلَْيِهْم﴾قال :  -َعز ن َوَجل-بأن اهلل  واستدلا

قال : فوصف احأعراب  -َعز ن َوَجل-، كما أن اهلل -َصل نى اهلُل َعَلْيهم َوَسل نم-قل، واللغة ليست عن النيب إىل الن
 -َعز ن َوَجل-احأعراب يعرفون اللغة، ومع ذلك بني ن اهلل و ، [97 :التوبة]﴾اللَّهُ  أَنَزلَ  َما ُحُدودَ  يَ ْعَلُموا َأالَّ  َوَأْجَدرُ ﴿
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اين احألفاظ، إذن ، وللن هاتني اآليتني حممولتان على احأحلام دون معهحدوده وهو تفسري  أهنم ال يعلمون
 فيها بداللة اللغة، وهذه مسألة مهمة. تفىجتهاٍد ونقل، وال يلاإىل احأحلام حتتاج 

ه ذلك أنه حمموٌل على االستدالل على القرآن باللغة الضعيفة ل عن اإلمام أمحد فقد وُ قم وأما ما نُ  جِّ
)ومحل بعضهم املنع(؛ أي من اإلمام أمحد )على صرفه  ولذلك يقول ابن مفلح:ملهجورة، أو غري املعتمدة؛ ا

عن ظاهره بقليل من اللغة(، كما محله اجملد، وجدت أن اجملد بن تيمية محله محاًل آخر جيد، فقال : )إنه 
ال يعجبين حمموٌل عندهم على   :دحمموٌل على اللراهة، وليس حممواًل على التحرمي، بناًء على أن قول أمح

 اللراهة يف أحد الوجهني.
نبدأ يف -َوَجل َعز ن -الدرس القادم مبشيئة اهلل يف نلون بذلك احلمد هلل أهنينا احلديث عن اللتاب، 

ن نةاحلديث عن   ، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.السُّ

*************************************** 
 
 

 األسئلة
س/ هذا أخونا يقول: شخص مات في حادث سيارة وكان الذي صدمه هو المخطئ، فدفعت شركة 

 التأمين ألهل الميت مبلغاا من المال، ما حكم هذا المال من شرطة التأمين؟
جيوز، وال شك فيه، حىت على القول بتحرمي التأمني، فإنه جيوز لك أن تأخذ املال؛ حأن هذه دية  ج/

شرعية، والغالب عندنا أن نتللم إذا كان التأمني ال يدفعون أكثر من الدية، للن السؤال الذي يسأل به 
ل جيوز أن آخذه؟ هذا بعض اإلخوان يف بعض البلدان يقولون : إن شركة التأمني تدفع أكثر من الدية، ه

 اكحمتمل، أما التأمني فيعين ال شك أنه جيوز لك أن تأخذ الدية.
************** 
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بيع اقد ببيع بعض المحرمات كخمر، أو س/ ما حكم المال المستفاد من العمل في شركة تتع
ن يأخذ من وما صحة قول من يقول له: أ ؟الدخان، أو يعني يعمل مفتياا، أو في مؤسسة تتعامل بالربا

 هذا مقدار ما تقوم به معيشته وينتفع به؟
ا أن هناك فرقًا بني اثنني، الفرق بني مَ  ج/ ن كان ماله ال، ليس كذلك، عندنا قاعدة شرعية مهمة جدًّ
ا، وبني من كان ماله حمرًما مستح ، املال أيًضا النو  الثالث املال اكحمرم لعينه، هذا نادر مثل أن يلون لوصفهقًّ

معروف أن هذا مملوٌك  ، إذن عندنا اكحمرم نوعني من احأموال : إما حمرم للونه مستحًقا آلخر؛ يعينهو مخرٌ 
 والنو  الثاين : أن يلون حمرم لوصفه للونه ربا، أو لبيع شيٍء حمر نم، وهلذا.ه، آلخر، فسرق

عه مسروق، أنا عند شخص وأعلم أن املال الذي م ؛معاوضته باملال املستحق ال جيوز النو  احأول :
آخر، ال جيوز لك أن تقبل هديته؛ حأن املال مستحق، وال  شخصٍ لمنهوب، عني املال منهوب ومستحق 

هذا املال؛  من جيوز لك أن تشرتي منه حىت بضاعة ما جيوز أن تشرتيها، وال أن تعمل عنده وتأخذ أجرةً 
ه، بعض الناس يشرتي جوال يظنه ن من اشرتى ما مل يعلم أنه مسروٌق وجب عليه ردأولذلك قال العلماء : 

 مسروق، يعين يعلم أو يغلب على الظن أنه مسروق، نقول : َحُرم عليك، وجيب عليك أن ترده إىل صاحبه.
أخونا يلون يعين يبيع مخرًا، أو يبيع حمرًما؛ يعين أو يبيع ما ذكره  نية : أن يلون حمرًما لوصفه مثلاحلالة الثا

 .، ميلن مغنيًّا، مملنن يعمل مفتًيا هذه ما وضحت يلدخانًا، وهلذا، ما أدري، أو كا
 الطالب : .......

 يعين يعمل مفتًيا عندهم نعم.ما أدري، 
مرًة ، ف]اإلنصاف[طيب، هذا الرجل عندنا قاعدة، هذه املسألة فيها عشرة أقوال يف املذهب نقلها يف 

 ومرًة قالوا : إذا كان احلرام أكثره.، مرًة قالوا : إذا كان احلرام ثلثه، قالوا : إذا كان احلرام نصفه
املعاوضة من ماله فيها عشرة أقوال يف التقدير، واملعتمد من املذهب وهو احأقرب أن احأكل من طعامه، و 

 مل تعلم أن عني املال حمرم، أو يلون كل ماله حرام، وال أظن أن أحًدا يلون كل ماله حرام.جائٌز بشرط ما
َي اهلل َعْنهُ -بن مسعود  : أن عبد اهلل الدليل على ذلك فيما روى ابن أيب الدنيا عزمه جاره؛ يعين  -َرضم

 فحضر وأكل عنده.، (غنمهعليه ُغرمه ولنا )الربا، قال :  ك يأكلدعاه جاره، فقيل له : إن جار 
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امللك يقوم مقام إن تبدل سبب دة أوردها ابن رجب يف القواعد معناها يعين نسيت القصة، قاع كوهنا
ل سبب  ر وارهتن واشرتى با  -َوَسل نم َعَلْيهم  اهللُ  َصل نى- والنيب ،الذات؛ أي ذات املالتبدُّ يَ - علي وأج ن  اهلل َرضم

، عند نفسه -َعْنهُ   عن حلى  -َوَجل َعز ن - اهلل أن مع أجرته، من -َوَسل نم َعَلْيهم  اهللُ  َصل نى- النيب وأكل يهوديٍّ
 .الرشا وهو السحت ويأكلون الربا، يأكلون أهنم اليهود

 عقدك دام فما بالشخص، ال بالعقود املعامالت يف العَّبة أن العلم أهل عند املعروفة القاعدة على ذلك فدل
 بابًا، تصنع نقول :ل ،بأجرة عنده تعمل آمث، فأنت حمرًما، عقًدا كان إنو  جاز، صحيح عقدٌ  وغريه اطخمر بائع مع

 وهلذا. جيوز، فنقول :
 أن يرى املذهب آخر، شيء الور  مباًحا، عملك كان إذا وجيوز الربوية، البنوك يف العمل أيضاا: يقال ومثله

 أخرى، ألةمس فالور  أقل، وقيل : الثلث، فقيل : الور ، حد يف اختلفوا مث يرتك، حرامٌ  فيه ماله كان نمَ  كل الور 
 ول :نق حالل؟ أم حرام ماله هل ؟هتؤّثِّ  ال أم غريك تؤمثِّ  هل ،يالشرع احللم عن نتللم ،أخرى مسألة والديانة

ا، املال يلون أن إال أمامك، من شخصب العَّبة وليس بعقدك، العَّبة  أن جيوز ال املستحق املال هنا مستحقًّ
 حمر نم. هذا تأخذه

************** 
 معيشته؟ به تقوم ما مقدار المال هذا من يأخذ أن له: يقول من صحة ما يقول: س/

 املختلط؟ املال ما املختلط، املال مسألة هي العلماء ذكرها اليت املسألة ذلك، ليس ال،
 املاالن فاختلط هو، له حراًما ومااًل  حالاًل، مااًل  له أنه يعلم يعين حمر نم؛ مالٌ  مباله اختلط رجاًل  أن لو عندهم

 يفعل؟ فماذا مًعا،
 معينة، كان إن عينها إما فيخرجها رماكحم نسبة يعرف كان إذا املذهب : مشهور قبل طبًعا املذهب مشهور

 مالك نصف النصف، خيرج أنه املذهب فمشهور يعلم مل فإن الثلث، أو الربع فنسبتها بغريه، خمتلطًا كان وإن
 خترجه.

 على زاد ما احأكثر أن قاعدتنا على مبين حأنه درمهًا؛ ولو ويزيد النصف خيرج بل ال،  :الدين تقي الشيخ وقال

 بد فال املتأخرون، ذكره الذي من املذهب لقواعد أضبط الدين تقي الشيخ ورأي أكثر، ليس والنصف النصف،
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 هلم فنتأول بقليل، عنه ويزيد وقصدهم النصف، خيرج لوا :قا املتأخرين أن نقول : أو درهم، نصف عن يزيد أن
 .يقصدونه الذي فهذا املذهب، قاعدة واخيالف مل بأهنم
 .أخرى مسألة هذه (10 :54 :1)االضطرار مسألة ،قاله اأحدً  أن رفأع ما أخونا ذكره ذيال اأم

************** 
 األداء؟ صيغ قبل من التجويد علم كل هل يقول: أخونا س/
 كان ولذلك مدها؛ جيب احألف املثال سبيل فعلى واجبة، املدود بعض مثل قطًعا، واجب هو ما منه ال، ج/

 وأكثر البلدان، بعض يف دائًما موجودة وهذه كتب فألفت شديًدا، قصرًا حىت احألف نيقصرو  البلدان بعض يف
 صالته، بطلت هبا صلى من إن ويقولون : اجلاللة، لفظ قصر يف يؤلفون واجلزائر، ملغربا علماء هم لفهاأ من

 .جتويد علم كل فليس فيه، شك ال واجب التجويد علم بعض إذن يعين عندهم؛ املشدد هو فهذا
 لما؟ هذا قلت أنا

 التجويد علماء عند واطخفي اجللي اللحن إن قالوا : اطخفي، واللحن اجللي اللحن عن تللموا ملا لعلماءا حأن
 يغريه ال الذي واطخفي املعىن، يغري الذي هو اجللي الفقه علماء عند فإنه الفقه، علماء عند عنه خيتلف واحأداء

﴿اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ فلو قال: ، [2]الفاحتة :اْلَحْمُد لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن﴾﴿ إعرابه، يف حلًنا كان لو حىت
ا و ن إن تعمد بطلت صالته، إذا كان صحت صالته، لل [2]الفاحتة :اْلَعاَلِميَن﴾

ً
 تعمد بطلت صالته.عامل

ببطالن  العلم ته، ومل يقول أحد من أهلبطلت صالطيب، التعمد يف ترك التجويد لو قلت : إنه حرام حأ
 تجويد يعين واجب، وليس كله أيًضا ممنو .ال، إذن هذه املسألة مهمة، إذن ليس كل الصالة

املدغم بطلت صالته، ذكر ذلك بعض الشافعية،  فك طبًعا بعض العلماء يرى أن اإلدغام واجٌب، فمن
يرى فك  أظنه البزي -نسيت اآلنالبزي أو -ك اإلدغام، للن هذا غري صحيح، فإن من القراء من يف

حأنه يعين إرجا  احلرف حأصله، جيوز حىت عمًدا ال يبطل  ؛فك اإلدغامعليه أنه جيوز اإلدغام، واملذهب نصوا 
 الصالة، فدل ذلك على أنه ليس بواجب؛ حأن اكحمرم ال يبيح وال يصحح.
  ب، ال يبطله.يف هذا اجلانإذن مسألة التجويد عندما يقول : واجٌب للمتعلم، وكالم اجلزري مهم 

************** 
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 س/ يقول: ما الفرق بين نظمه ومعناه؟
نظمه ترتيبه، واملقدم منه واملؤخر، وااللتفات فيه، وسوق آيه، والوقف فيه، والسلت، كل هذا يلون  ج/

ما  نظًما، واملعىن واضح املعىن؛ يعين توضيح الواضح أظنه صعب يف املعىن، املعىن هو املعىن؛ يعين املعىن هو
 دل عليه اللفظ، والنظم أيًضا يدل على ذلك.

************** 
عاصم بعد البسملة آية، فإذا كنت تقرأ بقراءة حفص  حفص أوس/ يقول: البعض يقول: إن قراءة 

 هل هذا صحيح؟ففتكون البسملة واجبة عليك، فتكون جزءاا من الصالة، 
ال أظن الذي يقول هذا يعين، أو ال أظنك فهمت كالمه صح، ما أحد قال لك أن تقرأ بقراءة  ج/

 حفٍص حلمها متعلقة هبذا، مو صحيح، ليس صحيًحا، ملاذا؟
ح ا يقرأون بقراءة نافع، بل أمحد حأن أغلب احأئمة أمحد ومالك كانو  قراءة نافع، وقال : أصح القراءات رج ن

عندما تقول : أنا أقرأ، أقرأ ف؛ يعين مطلق احلجازيني، الشافعي كان يقرأ بقراءة ابن كثري، قراءة املدنيني واملليني
 ال تغرب عليهم بالقراءة تقرأ بقراءة عاصم اللويف، وهلذا.الناس يقرأون هبا، لليحأن 

قيل، أنا ال ئات إن صح ما طبًعا ما يتعلق بالقراءة مما يدل على أن احأداء ليس متواترًا، أن طرق احأداء بامل
، وبعضهم يقرأ من طريق النشر طيبةعين بعض اإلخوان يقرأ من طريق املئات، في، للن نقول : بأعلم

 ذلك.كود، وهي من طريق من رواية عاصم  الشاطبية، واحأداء بينهم خمتلف يف املد
************** 

أو  الكوكب[]شرح درس كأحضر منها تذكر لي كتاباا من كتب األصول  س/ يقول: أريد أن
 ، أريد واحداا ترشحه؟]شرح مختصر الروضة[، أو ]التحبير[

؛ حأن عبارته قريبة من ]شرح اللوكب[أو  [التحبري]إذا كان يقصد من هؤالء الثالثة فأنا أرشح لك  ج/
يلتب من صدره، وأما هذان خمتلف متاًما؛ حأن صاحب الروضة فهو منهج  ]شرح الروضة[عبارة كتابنا، وأما 

 اجلمل.ينقالن وجيمعان بني  هماف
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ا يف املسا [صاحب الروضة] ا، فيه يطيل  ئل اللالمية، االستدالل اللالمييبين ويطيل جدًّ ا جدًّ ا جدًّ جدًّ
اج، فلو أنه حذف هذه نعم هو يوضح ال أقول لك : هو موضح للن يطيل فيها، فهذه تشغل جَ اللي هو احلم 

أديب، فيقرأ كالم احأصوليني، الطويف ، وإن كان أمحدمية ومنطقية وليست على طريقة ذهنك يف مسائل كال
 آخر.بلفٍظ رجع إليه يصوغه لك اكالمه   وغه بفهمه، فلالم الطويف مفيد إذا أشلل عليكصوي

************** 
 هذا سؤال أجبت عنه، وال حاجة إليه، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد.

 


